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 ژوئن 8اقدامات 

 
 

 مقدمه

 
کرونا ویروس اقداماتی را انجام داده است،   دولت برای جلوگیری از شیوع

لطفا این اقدامات را رعایت کنید، این امر از مبتال شدن و آلوده شدن افراد 
جلوگیری می کند، پلیس وظیفه نظارت بر پیروی از دیگر به این ویروس 

 اقدامات را بر عهده دارد.
 
 

 اقدامات اساسی
 

 < اگر بیمار هستید ، در خانه بمانید.
 < دستان خود را مرتباً با صابون و آب بشویید.

    متر فاصله با افراد دیگر داشته باشید. 1.5< حداقل 
نفر در هفته وجود دارد، این معموال خارج از  10 < امکان تماس با حداکثر

 منزل می باشد.
< آیا در مکان عمومی )ایستگاه ، بازار ، فروشگاه و غیره( حضور دارید که 

 متر غیرممکن است؟ توصیه می شود ماسک بپوشید. 1.5امکان مسافت حداقل 
 < همیشه ماسک بهمراه خود داشته باشید.

 ز کشورسفر به شهر دیگر یا خارج ا
< رفتن به گشت و گذار ، به یک روستا یا یک شهردر بلژیک برای یک یا 

 چند روز امکان پذیر است.
< آیا از وسایل حمل و نقل عمومی )اتوبوس ، ترام یا قطار( استفاده می کنید؟ 

سال دارید؟ یک ماسک یا شالگردن بپوشید که هم دهان و  12آیا شما بیش از 
 بینی را پوشانده است.

 

 می توانید به هلند ، آلمان و لوکزامبورگ مراجعه کنید به:
 < به خانواده خود مراجعه کنید؛
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 < به خرید بروید
 

 ژوئن 15از 

 
 ژوئن امکان رفتن به تعطیالت در خارج از کشور وجود دارد. 15< از 

< سفر به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله انگلستان و همچنین سوئیس 
 شتاین ، ایسلند و نروژ امکان پذیر است.، لیختن ا

< اقدامات انجام شده در خارج از کشور را با دقت بخوانید. می توانید آنها را 
 پیدا کنید  در صفحه اینترنتی

 
 diplomatie.belgium//https:.be/nl/Diensten/Op_reis_in_he
t_buitenland/reisadviezen 

 
 

  
 

 کار

 
 < تا حد امکان در خانه کار کنید.

< آیا باید به محل کار خود بروید؟ کارفرمای شما موظف است مسافت 
متر را تأمین کند. این قابل استفاده نیست؟ از کارفرمای  1.5اجتماعی حداقل 

 ماسک بخواهید.خود 
 < آیا هیچ سوالی دارید ؟ کارفرمای شما به شما اطالع می دهد.

 
 

 بازار

 
 < همه فروشگاه ها باز هستند.

 صبح باز هستند. 1< فروشگاه های شبانه تا 
 < بازارهای خارج از منزل مجاز است.

 < می توانید به آرایشگاه یا سالن زیبایی بروید.
 < قرار گذاشتن.
 د< ماسک بپوشی

 

 صنعت پذیرایی ) هوریکا(

 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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 صبح باز هستند. 1< کافه ها و رستوران ها تا 
 < توصیه می شود از قبل رزرو کنید.

 نفر در هر گروه. 10< حداکثر 
 < سر سفره خود بنشینید.

 
  

 مالقاتهای اجتماعي

 
 نفر مختلف در هفته وجود دارد. 10با   < امکان داشتن تماس نزدیک

 بیرون از خانه مالقات کنید.< توصیه می شود در 
< نمی توانید در خارج مالقات کنید؟ محل را به خوبی تهویه کنید: یک پنجره 

 باز کنید.
< آیا می خواهید فعالیت گروهی انجام دهید )برای مثال رفتن به رستوران یا 

رفتن به یک گشت و گذار یا سازماندهی بازدید از خانه شما(؟ این جلسات 
 نفر است. 10ثر محدود به حداک

 
 
 
 

 ورزش

 
 < فعالیت های ورزشی با افراد دیگر مجاز است.

 نفر امکان پذیر است. 20< امکان انجام ورزش در گروه حداکثر 
 متر فاصله داشته باشید. 1.5< همچنین در طول ورزش حداقل 

 < تماشگر وجود نخواهد داشت.
باشگاه ورزشی < انجام یک فعالیت ورزشی در یک مرکز بدن سازی یا یک 

 امکان پذیر است.
 < رختکن و دوشها بسته خواهند ماند.

 < استخرهای شنا ، سونا و مراکز بهداشتی نیز بسته خواهند ماند.
 
 
  

 
 

 از اول ژوئیه

 
وجود   نفر در ورزشگاه 50< از اول ژوئیه ،امکان انجام ورزش با حداکثر 

 دارد.
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 < برای عموم مجاز است.
 باید بنشینید.  نفر محدود می باشد. 200تا  < حد اکثرظرفیت

 متراز همدیگر فاصله داشته باشید. 1.5< حداقل 
 
 
   

 
 
 
 
 

 فرهنگ

 
 كتابخانه ها باز است.

 از اول ژوئیه
 < می توانید به تئاتر ، سینما یا یک کنسرت بروید.

 نفر ، همه نشسته اند. 200< حداکثر 
 باشید.متراز همدیگر فاصله داشته  1.5< حداقل 

< توصیه می شود بلیط خود را از قبل از طریق تلفن یا به صورت آنالین 
 خریداری کنید.

 < بازدید از یک پارک تفریحی یا یک زمین بازی سرپوشیده امکان پذیر است.
 < اردوهای علمی یا طرح کادها و اردوگاههای کودکان مجاز است.

 
 

 
 

 از اول اوت

 
  < جشن و غسل تعمید مجاز است

 
 

 چه چیزی هنوز مجاز نیست؟

 
 < دیسکوها یا کلوپ های شبانه هنوز نمی توانند بازگشایی شوند.
 < رویدادهای بزرگ )به عنوان مثال جشنواره ها( مجاز نیستند.

 
 

 دین

 
 < فرقه های مذهبی می توانند از سر گرفته شوند.
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تعداد نفر به  نفر حضور داشته باشند. از اول ژوئیه ، این 100< حداکثر 
 نفر افزایش می یابد. 200

 < تمام تماسهای بدنی ممنوع است
 

 مهد کودک ها و مدارس

 
 < مهد کودک ها بازهستند.

 < دانش آموزان ابتدائي، متوسطه و مهد کودک به مدرسه برمی گردند.
 ذاشت.گ، شما را درجریان تاریخ شروع كالسها خواهد  < مدرسه

 
 
 

 
 

 تشویق

 
برای سالمت عمومی اهمیت دارد. از همه انتظار می رود که به این اقدامات 

آنها احترام بگذارند. از همکاری شما سپاسگذاریم. همه ما در برابر کورونا 
 ویروس می جنگیم.

 


