هشدار مرحله چهارم -کوید ۱۹

افزایش تقویت مقررات
توجه
کسب اطالعات از طریق
۰۸۰۰۱۴۶۸۹
در تمام مناطق والونی و بروکسل

ماسک زدن اجباری میباشد
قوانین نسبت به شهرها و شهرداری منطقه متفاوت است
در بروکسل نیز اجباری میباشد
تماس نزدیک فقط با یک نفر

منع رفت و آمد از ساعت ۱۰شب تا ۶صبح

گردهمایی در منزل غیر از افراد خانواده حداکثر به چهار
نفراحتصاص پیدا میکند

رستوران و کافه شاپ بسته خواهند بود
دریوری تا ساعت ۱۰شب

پارکهای تفریحی بسته خواهند بود
بازارها عموی وسایل قدیم و کهنه و بازار کریسمس ممنوع میباشند

خود را بطور مرتب از شرایط آگاه سازید  ،زیرا با
توجه به تکامل اپیدمی قوانین مرتب در حال تغییر
میباشد

فروش الکل بعد از ساعت ۸شب ممنوع میباشد
رعایت اصول مربوط به کار در منزل جدی میباشد

از طریق غیر حضوری صورت میگیرد :آموزش عالی
کلیه مداری آموزش متوسطه بعد از تاریخ ۲۸اکتبر میبایستی دوره
آموزش خود را از را دور برگزار نمایند

والونی _WALLONIE

بروکسل BRUXELLES-

اماکن فرهنگی باز میباشند  ،با در نظر گرفتن اقدامات بهداشتی
برای ۴۰تا ۲۰۰نفر  ،با در نظر گرفتن شرایط امنیتی  ،فاصله
فیزیکی و توصیه مقامات محلی به انجام میرسد

اماکن فرهنگی تعطیل میباشند

ورزش کردن در محیط بسته ممنوع میباشد
غیر از کودکان تا سن ۱۲سال
خرید در مغازه ه ها حداکثر دو نفر
)بچه ها به حساب نمی آیند (
خانه سالمندان
یک نفر بازدید کننده و همیشه تا مدت ۱۵روز همان
شخص
مراسم عروسی و تشییع جنازه
حداکثر با شرکت ۴۰نفر با ماسک اجباری میباشد و رعایت فاصله
اجتماعی
و هیچگونه مراسم پذیرایی یا ضیافت بعد از مراسم قابل اجرا نمی باشد

بسته شدن اماکن ورزشی  ،استخر  ،تناسب اندام
خرید در مغازه حداکثر یک نفر
)بچه ها به حساب نمی آیند (
خانه سالمندان
دونفر بازدید کننده شخصی بمدت ۱۵روز و همیشه همان
اشخاص
مراسم عروسی و تشییع جنازه
با حداکثر ۱۵نفر و با رعایت فاصله یک متر و نیم :مراسم دفن وکفن
فقط حضور زوجین و شاهدان انها و مأمور ثبت احوال  :ازدواج مدنی
ازدواج مذهبی در حضور وزیر عبادت,

