کوویڈ  19 -خطرہ درجہ 4
اقدامات میں اضافہ

خبردار :معلومات حاصل کریں
تمام اقدامات ایک جیسی نہیں ھیں
یہ آپ کے شہر  /عالقے
کے حساب سے مختلف ھو سکتی ھیں ۔
پورے والونیا اور برسلز میں
ماسک پہنیں
میونسپلٹی  /شہر کے لحاظ سے ضابطے مختلف ہیں
برسلز میں الزمی
دوری کے بغیر رابطے 1 :شخص

کرفیو :رات  10بجے سے صبح  6بجے تک

گھر پر مہمان اور ذاتی اجتماعات میں
زیادہ سے زیادہ  4افراد

ریستوراں اور کیفے بند۔
ٹیک اوے رات  10بجے تک

تفریحی پارک بند
پرانے سامان اور کرسمس کے بازار ممنوع ہیں

 8بجے کے بعد شراب فروخت کرنے پر پابندی۔
فاصالتی کام کو سختی سے نافذ کیا جاتا ہے
آعلی تعلیم :عام فاصالتی کورس

باقاعدگی سے اس مرض کے ارتقاء کے مطابق
اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کریں
والونیا
ثقافتی مقاماتالمت کھلی ھیں ،حاالت کے مطابق  40سے 200
افراد کی شمرلیت کے ساتھ ،جسمانی دوری اور مقامی حکام
کے مشورے پر منحصر

میٹرک تک تعلیم
بدھ  28اکتوبر سے  ،تمام اسکولوں کو فاصالتی تعلیم کے
نصاب کا اہتمام کرنا چاہئے

برسلز
ثقافتی مقامات بند
کھیلوں کی سہولیات کے بندش (سوئمنگ پول  ،فٹنس وغیرہ)

اندرونی کھیل ممنوعہ سوائے 12
سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے
اسٹورز میں خریداری زیادہ سے زیادہ  1فرد۔
(بچے شامل نہیں)
اسٹورز میں خریداری زیادہ سے زیادہ  2افراد۔
(بچے شامل نہیں)
ریسٹ ہوم:
 1مالقاتی فی رہائشی  15 -دن کے لئے وہی ایک مالقاتی
شادیوں اور آخری رسومات:
زیادہ سے زیادہ  40افراد کی اجازت ہے  ،ماسک اور معاشرتی
دوری کا احترام الزمی ھے۔ تقریب کے بعد کوئی استقبالیہ یا
ضیافت کا اہتمام نہیں کیا جاسکتا

ریسٹ ہوم:
 2مالقاتی فی رہائشی  15 -دن کے لئے وہی دو مالقاتی
شادیوں اور آخری رسومات:
آخری رسومات :زیادہ سے زیادہ  15افراد کی موجودگی
میں اور  1.5کے فاصلے کا احترام کرنا۔
شادی :صرف شریک حیات کی موجودگی میں  ،ان کے گواہ اور
رجسٹرار (شہری شادی) یا امام (مذہبی شادی)

