COVID-19 | Maatregelen | 04/12/2021
Farsi | Vertaald uit het Nederlands

ﻣﻘﺮرات از  4دﺳﺎﻣﺒﺮ

ﻣﻘﺪﻣﮫ

دوﻟﺖ ﻣﻘﺮارﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ،ﻧﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻧﮫ دﯾﮕﺮان را ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات
ﻧﻈﺎرت دارد.

ﺗذﮐر! ﺑرﺧﯽ ﺷﮭرھﺎ و ﻧواﺣﯽ ﻣﻘررات ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫﺗری وﺿﻊ ﮐردهاﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﺑﺎره ،ﺑﮫ
وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻤﻦ
•
•
•
•
•
•

ﺧود را واﮐﺳﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد.
از دﯾﮕران  1.5ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ھوا را ﺗﮭوﯾﮫ ﮐﻧﯾد :ﭘﻧﺟرهھﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾد.
ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺑﺎ ﺗﺳت ﺗﺷﺧﯾص ﮐروﻧﺎ ،ﺗﺳت ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺣواسﺗﺎن ﺑﮫ اﻓراد ﺿﻌﯾف و آﺳﯾبﭘذﯾر ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل :اﻓراد ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل؛ اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر
دﯾﺎﺑت ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻗﻠﺑﯽ ،ﺷُش و ﮐﻠﯾﮫ ھﺳﺗﻧد؛ و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﺣﺳﺎس ھﺳﺗﻧد.

»ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮوﯾﺪ« ) (CST
• در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺎﮐﻦ داﺷﺘﻦ »ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮوﯾﺪ« ) (Covid Safe Ticketاﺟﺒﺎری اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً:
 −در ﮐﺎﻓﮫھﺎ ﯾﺎ رﺳﺗورانھﺎ
 −در ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑﺪنﺳﺎزی
 −در ﮔﺮدھﻢآﯾﯽھﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  50ﻧﻔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﯾﺎ  100ﻧﻔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ
• »ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮوﯾﺪ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ:
 −ﺣﺪاﻗﻞ  14روز ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺴﻦ ﺷﺪهاﯾﺪ.
 −ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ(.
 −اﺧﯿﺮا ً ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﮫاﯾﺪ )ﮐﻤﺘﺮ از  180روز ﻗﺒﻞ(.
• ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ  www.covidsafe.beو ﯾﺎ ﺑﮫ اپ  CovidSafeBEﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ..

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ

• آﯾﺎ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ  6ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  6ﺳﺎل اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺎﺳﮏ زدن در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺒﺎری
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
 −در ﻣﻐﺎزهھﺎ
 −در وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﮫی ﻋﻤﻮﻣﯽ
 −در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ،ﻣﺜﻼً در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 −در آراﯾﺸﮕﺎهھﺎ و ﺳﺎﻟﻦھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ
 −در ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﮐﻨﺴﺮت ،ﻣﺮاﮐﺰ ورزﺷﯽ ،ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﺑﺪﻧﺴﺎزی ،و...
 −در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫھﺎ
 −در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ
ً
 −در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺜﻼ ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺮت
 −در ﺟرﯾﺎن ﮔردھمآﯾﯽھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣﺛﻼً ﺟﺷن ازدواج ﯾﺎ ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ،ﮐﮫ ﺑﯾش از  50ﻧﻔر در ﻓﺿﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ
 100ﻧﻔر در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺣﺿور دارﻧد
 −ﮐﺎﻓﮫھﺎ ﯾﺎ رﺳﺘﻮرانھﺎ
 −در ﻣﺪارس

ﮐﺎر

• از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
 −اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﯾﮏ روز در ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺮار
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
• ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﮫ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ .ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
• اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ :ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ
•
•
•
•
•

ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎزارھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ) (nachtwinkelsﺗﺎ  23:00ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
آراﯾﺸﮕﺎهھﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽای ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﭘﺪﯾﮑﻮر و زﯾﺒﺎﯾﯽ.
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ھﺘﻞھﺎ ،ﮐﺎﻓﮫھﺎ و رﺳﺘﻮرانھﺎ

• ﮐﺎﻓﮫھﺎ و رﺳﺗورانھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  23:00ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
 −داﺷﺘﻦ »ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮوﯾﺪ« ) (Covid Safe Ticketاﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ
 www.covidsafe.beو ﯾﺎ ﺑﮫ اپ  CovidSafeBEﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
 −از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﮫاﯾﺪ ،آنوﻗﺖ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮدارﯾﺪ.
 −ﻧﺷﺳﺗن در ﮔروهھﺎی ﺣداﮐﺛر ﺷشﻧﻔره دور ﯾﮏ ﻣﯾز ﻣﺟﺎز اﺳت.
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ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

• دﻋوت ﮐردن ﻣﮭﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧدارد.
 −اﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود دﯾﮕران را ﺑﯾرون از ﻣﻧزل ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد.
 −ﻗﺑل دﻋوت ﮐردن ﺑﺎ ﺗﺳت ﺗﺷﺧﯾص ﮐروﻧﺎ از ﺧود ﺗﺳت ﺑﮕﯾرﯾد .ﺗﺳت ﺗﺷﺧﯾص ﮐروﻧﺎ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد.
 −ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ را ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ.
•

ﺟﺷن ﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺧﺻوﺻﯽ را ﻓﻘط در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرﮔزار ﮐﻧﯾد و ﻧﮫ در اﻣﺎﮐﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﻻر .اﻓراد ﮐﻣﯽ
را ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺧود دﻋوت ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﯾرون از ﻣﻧزل ﻗرار ﺑﮕذارﯾد.

• اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﮔزاری ﺟﺷن ازدواج ﯾﺎ ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت .از اﯾن ﻣﻘررات ﭘﯾروی
ﮐﻧﯾد:
 −در ھر ﻣﯾز ﺣداﮐﺛر ﺷش ﻧﻔر اﺟﺎزه دارد ﺑﻧﺷﯾﻧد.
 −ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾش از  50ﻧﻔر در ﻣﮑﺎن ﺳرﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ  100ﻧﻔر در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺣﺿور دارﻧد،
 ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 داﺷﺗن »ﺑﻠﯾت ﻋدم اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد« ) (Covid Safe Ticketاﺟﺑﺎری اﺳت .ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﺑﻠﯾت ﺑﮫ
وﺑﺳﺎﯾت  www.covidsafe.beو ﯾﺎ ﺑﮫ اپ  CovidSafeBEﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
•
•
•
•

ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣﺮﻓﮫای و ﮐﻨﺴﺮتھﺎ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی رﺳﻤﯽ ﻓﻘﻂ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی
ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ورزش ﮐﺮدن از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﻠﻮپ ورزﺷﯽ در
ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ورزش ﮐﺮدن در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ؟
• دﯾﺴﮑﻮﺗﯿﮏھﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی رﻗﺺ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
• ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺟﺸﻦھﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  200ﻧﻔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺬﮐﺮ!
• آﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫی ورزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺮت ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
 −در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 −از دﯾﮕران  1.5ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
 −ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﯾش از  50ﻧﻔر در ﻣﮑﺎن ﺳرﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ  100ﻧﻔر در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺣﺿور دارﻧد ،داﺷﺗن »ﺑﻠﯾت ﻋدم
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد« ) (Covid Safe Ticketاﺟﺑﺎری اﺳت .ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﺑﻠﯾت ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت
 www.covidsafe.beو ﯾﺎ ﺑﮫ اپ  CovidSafeBEﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 −در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺟﺷن ﻋﻣوﻣﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود،
 اﻓراد ﺑﺎﯾد در ﺟﺎی ﺧود ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد.
 ﺣداﮐﺛر  200ﻧﻔر اﺟﺎزهی ﺣﺿور دارﻧد.
 ﺣﺿور ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﻓﻘط واﻟدﯾن اﺟﺎزه دارﻧد ﺑﺎزی
ﻓرزﻧدانﺷﺎن را در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﻧد.
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ﻣﮭﺪﮐﻮدکھﺎ و ﻣﺪارس

• ﻣﮭﺪﮐﻮدکھﺎ ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.
• داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.
 −ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی  6ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
 −در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دو داﻧشآﻣوز از ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد آن ﮐﻼس ﺗﻌطﯾل ﺷود.
 −داﻧشآﻣوزان دورهی ﻣﺗوﺳطﮫ ﮔﺎھﯽ در ﺧﺎﻧﮫ و ﮔﺎھﯽ در ﻣدرﺳﮫ درس دارﻧد.
• ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎ و دﺑﺴﺘﺎنھﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  18دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺸﻮﻧﺪ.

ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

• ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
• آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﯾﺪ؟ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻮع رﻧﮓﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 −ﻗرﻣز :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺧطر ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ در آن ﺑﺎﻻﺳت .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﯾﺎ
ﮐﺷورھﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
 −ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺧطر ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ در آن ﻧﮫ ﺑﺎﻻﺳت و ﻧﮫ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت .ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽﺷود ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
 −ﺳﺑز :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺧطر ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ در آن ﭘﺎﯾﯾن اﺳت .ﺳﻔر ﮐردن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﯾﺎ
ﮐﺷورھﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
 −ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
• ﺑﺮای اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن از ﻣﻘﺮرات ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آن را دارﯾﺪ ،ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ
 diplomatie.belgium.beﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﮫ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
• آﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  48ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﯾﺪ؟
 −ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔﺷتﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﻠژﯾﮏ ﻓرﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﻗرار دارد را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد:

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

 −آﯾﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫی ﺳﺑز ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺟﯽ ﺑرﻣﯽﮔردﯾد؟ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دادن ﺗﺳت ﯾﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدن ﻧﯾﺳت.
 −آﯾﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫی ﻗرﻣز در داﺧل اﺗﺣﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ ﺑرﻣﯽﮔردﯾد؟
 آﯾﺎ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﯾﺎ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی ﺑﮭﺒﻮدی دارﯾﺪ؟ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ
ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
 آﯾﺎ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﯾﺎ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی ﺑﮭﺒﻮدی ﻧﺪارﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در روز اول و روز ھﻔﺘﻢ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻮاب ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪّت  10روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ.
 ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  12ﺳﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﻨﺪ.
 −آﯾﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫی ﻗرﻣز ﺧﺎرج از اﺗﺣﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ ﺑرﻣﯽﮔردﯾد؟
 آﯾﺎ دارای ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺴﺘﯿﺪ؟
در اﯾن ﺻورت ،در روز اول ﯾﺎ دوم ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺗﺳت ﺑدھﯾد .آﯾﺎ ﺟواب ﺗﺳتﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ
اﺳت؟ در اﯾن ﺻورت ،ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺟواب ﺗﺳت ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد .ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن زﯾر  12ﺳﺎل ﺗﺳت ﺑدھﻧد.
 و آﯾﺎ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪّت  10روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در روز اول و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در روز ھﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﺖ روز ھﻔﺘﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ درﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.
 در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در وﺑﺴﺎﯾﺖ
 https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-landآﻣﺪه اﺳﺖ.
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 −آﯾﺎ از ﻣﻧطﻘﮫای ﺑرﻣﯽﮔردﯾد ﮐﮫ ﺧطر اﺑﺗﻼ در آن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳت؟

 ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪهی ﻣﺎﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ https://info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
 آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎﺳﺖ؟
 +ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪّت  10روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ھﻤﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
 +در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در روز اول ﯾﺎ ھﻔﺘﻢ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
 آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺧﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎﺳﺖ؟
 +و آﯾﺎ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺪارﯾﺪ؟
 در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در روز اول ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﯿﺪ. آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺗﺴﺖﺗﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ درﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درروز ھﻔﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
 آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪّت  10روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ. −ﺗذﮐر :اﮔر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت  250ﯾورو ﺟرﯾﻣﮫ ﺷوﯾد.

ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ

اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﮕﺎن از اھﻤﯿّﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ھﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻢ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ.
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