کوید  ۱۹اخطار مرحله ۴
تقویت اقدامات

توجه آګاهی حاصل کنید
نظر به محل زندګی و شهر شما
تدابیر متفاوت میباشاد
در تمام والونی و بروکسل

.

قواید پوشیدن ماسک مختلف نظر به شهر
در بروکسل الزامی میباشد
تماس نزدیک فقط با یک فرد

قیود شبګردی از ساعت  ۲۲الی  ۶صبح

پذیرایی اشخاص در منزل محدود به  ۴نفر میباشد

رستورانت ها و کافی ها بسته میباشد
سفارشی تا ساعت ۲۲

پارک های تفریحی بسته میباشد
کهنه فروشی بازار ها و بازار سال نو ممنوع میباشد

متواتر آګاهی حاصل کنید چون تدابیر نظر به تغییر
اپیدیمی یا بحران مریضی در تغییر است

والونی
محالت فرهنګی باز میباشد تدابیر صحی سخت تر و تعداد اشتراک
کننده ها از  ۴۰تا  ۲۰۰نفر نظر به وضیعت امنیتی فاصله فزیکی
و نظر مسوولین محل

منع فروش نوشابه های الکولی بعد از ساعت ۲۲
کار از را دور(در منزل) جدآ تطبیق ګردد
تحصیالت عالی  :صنوف آنالین برګزار ګردد
لیسه ها بعد از تاریخ  ۲۸اکتوبر تمامی مکاتب باید صنف های مجازی یا
آنالین برګزار کنند.

بروکسل
محالت فرهنګی بسته میباشد
بسته شدن محالت سپورتی ( عوض آببازی و کلب فیتنس)

سپورت فضای بسته ممنوع میباشد به جز اطفال تا سن  ۱۲ساله

خرید در مغازه  ۲نفر حد اکثر
)اطفال حساب نمیشوند(
خانه سالمندان:
یک پایواز به یک باشنده و عین نفر به مدت  ۱۵روز
عروسی و خاکسپاری:
حد اکثر  ۴۰نفر اجازه است پوشیدن ماسک جبری و با احترام به
فاصله اجتماعی  ،هیچ محفلی بعد از اجرای مراسم اجازه نمیباشد

خرید در مغازه ها به یک نفر محدود است
)اطفال حساب نمیشود(
خانه سالمندان :
 ۲نفر پایواز اجازه است به مدت پانزده روز باید عین اشخاص
باشند
محافل عروسی و خاکسپاری
ګورستان و فاتحه خانی :با حضورداشت  ۱۵نفر حد اکثر با
درنظرداشت فاصله ۱و نیم متر
عروسی  :تنها با حضورت داشت همسر شاعد و کارمند دفتر ثبت
ازدواج درصورت ازدواج اداری و نماینده مذهبی در صورت ازدواج
دینی

