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کا اختتام چھٹیوںایسٹر   
 اپریل 19

 تعلیم

 یورپی یونین میں سفر

 قدم بہ قدم

 r Étape 
یٹیکم یمشاورت یک 2021 لیاپر14   

ائم آؤٹ کا اختتامٹ  

اپریل 26  

کا اختتام چھٹیوںیسٹر ا  

 
کا اختتام چھٹیوں سٹریا  
کا اختتام چھٹیوں سٹریا  

 

 باھر تعداد میں اضافہ

 پائلٹ منصوبے

افراد  7میں سے   10زاید  سال سے  65

محفوط لگائے گئے اور کےیٹ یحفاظتکو  

مئی 9  

 ’’آؤٹ ڈور پالن

 قریبی روابط

اور نوجوان ےبچ  

سے زاید اور کمزور افراد  65تمام  تقریبا

 کو حفاظتی ٹیکے اور ان کا تحفظ

میں جون کے آغاز   

" " منصوبہیاندرون  

اںیسرگرم یرونیب دیمز  

 ثقافت اور واقعات
 

 ساالنہ بازار اور میلے
 

 موسم گرما کے کیمپوں کے قواعد
 

 مزید سماجی رابطے
 

 ریستوراں اور کیفے
 

ذاھبواقعات، ثقافتی نمائندگی اور م  

 
 

 کھیل اور تندرستی
 

کمپنیوں ، انجمنوں اور خدمات کی 

 واپسی کے امکانات
 

بشرطیکہ انتہائی نگہداشت میں صورتحال 

 معمول پر آجائے

 کرفیو کا اختتام
افراد تک۔ باہر 3بجے تک:  5:00آدھی رات سے صبح   

 (ایک ہی گھرانے سے نہیں)
افراد کے ساتھیا ایک ہی گھرانے کے   

 
 باھر منظم سرگرمیاں:

افراد 25 زیادہ سے زیادہ  

 
 سامعین کے بغیر کھیل

 
کا افتتاحباہر اوپن ائیر ریستوراں اور کیفے:   

 
  مراکز:  استقبالیہ ، ثقافتی اور عبادتواقعات، بوفے اور 

افراد 50 زیادہ سے زیادہبند جگہ میں   

 
 

 گھریلو اور پرانے سامان کے بازار

 ہر گھر میں دو قریبی روابط کے ساتھ

افراد ،  25منظم سرگرمیاں: باہر زیادہ سے زیادہ 

گھر کے سال کی عمر تک شامل ہیں( اور  18)

سال تک کی  12افراد۔ ) 10زیادہ سے زیادہ اندر 

 عمر بھی شامل ہے(
بشرطیکہ انتہائی نگہداشت میں صورتحال مستقل طور   

  پر بہتر ہوگئی ہو

ی ھونگی بغیر دکانیں کھلا وقت لئے مالقات ک

دو  سے زیادہ سے زیادہ کے ایک ہی گھر ، 

شاپنگ کر سکتے ھیں افراد  
 

کھلناغیر میڈیکل رابطے کے پیشوں کا   

 

افراد  10باہر زیادہ سے زیادہ   

پروگراموں اور کھیلوں سمیت ثقافت ، 

 مختلف شعبوں میں پائلٹ منصوبے

پرائمری اور پہلی سطح کی سیکنڈری تعلیم: 
 اسکول میں

سطح:  سیکنڈری  کی دوسری اور تیسری   
٪ اور  امتحانات اسکول میں50اسکول میں    

 
:اعلی تعلیم   

اور امتحانات  ںیدن کالس م کیا ںیہفتے م
ںیکالس م  
:یکنڈریاور س  یپرائمر   
دن 1کا  وںیسرگرم ینصاب ریغباھر    

 
کہ  یاندازہ لگائے گ ںیکے آخر م لیاپر یٹیکم یمشاورت 

 میتعل یرو بہ رو ثانو یکل وقت یکے آغاز سے ہ یمئ ایآ

ںینہ ایممکن ہے     
 
کے  کشنیانف 1: یلیبڑھتے ہوئے رجحانات کے ساتھ تبد 

میتعل یبعد فاصالت  

 غیر ضروری سفر کی سفارش نہیں کی جاتی 
 

دن  1ریڈ زون سے واپسی پر: الزمی ٹیسٹ 

کا قرنطین دن 7دن، الزمی  7اور   
 

تعمیل کی صورت میں پولیس کا کنٹرول عدم 

یورو جرمانہ۔ 250اور   

 

 

 ماسک

 پہنیں
میٹر کا1.5  

 فاصلہ رکھیں
زمیال  

 ٹیلی ورک

 

 باھر سرگرمیوں 

 کو ترجیح دیں

 

 بند جگہوں میں

 کھڑکیاں کھولیں

نے کیا  SetisW   دستاویز کا ترجمہ 


