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ﺗﺪاﺑﯿﺮ  ۲۰ﺑﺮج ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻣﻘﺪﻣﮫ
دوﻟﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺟﮭﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده .ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﯾﺪ .ﭘﻮﻟﯿﺲ در زﻣﯿﻨﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮول اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ :ﺑﻌﻀﯽ ﺷﮭﺮھﺎ و ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در آﻧﻌﺪه از ﺷﮭﺮ ھﺎﯾﮑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ واﮐﺴﯿﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﮔﺴﻞ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﮭﺮ ﯾﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺗﺎن را ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﻧﮑﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮای ﺧﺰان و زﻣﺴﺘﺎن اﻣﻦ
•

واﮐﺳﯾن ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری واﮐﺳﯾن ﺷوﻧد ،ﭘس ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺎ اﻣن ﺗر ﺧواھد ﮔردﯾد.

•

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾ ھﺴﺘﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ھﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

•

آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﻲ ﮐﮫ ﮐﺮوﻧﺎ دارد در ﺗﻤﺎس ﺷﺪه اﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﯾﺪ؟ در آﻧﺼﻮرت ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ و اﻧﺰوا اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

•

ﺗﺒﺪﯾﻞ ھﻮا اﺗﺎق :ﮐﻠﮑﯿﻦ ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﻣﺘﻮﺟﮫ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :اﻓﺮاد ﺑﺎﻻ از  ۶۵ﺳﺎل ،اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ،ﺷﺶ ﯾﺎ ﮔﺮده و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺴﺘﻨﺪ

•

ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺘﺮ را از دﯾﮕﺮان رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﮑﺖ اﻣﻦ ﮐﻮوﯾﺪ )(CST
•

در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎ ھﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل
−
−
−
−

•

ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
−
−
−

•

در ﭼﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ رﺳﺗوراﻧت
در ﻣراﮐز زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧدام
در ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟﺳﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﺑﯾﺷﺗر از  ۵۰ﺗن و در ﺧﺎرج ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۰۰ﺗن ﺣﺿور دارﻧد.
در دﯾﺳﮑوﺗﯾﮏ
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑرای ﺣداﻗل  ۱۴روز واﮐﺳﯾن ﺷده اﯾد.
ﯾﺎ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣﻧﻔﯽ )ﺣداﮐﺛر  ۷۲ﺳﺎﻋت( داﺷﺗﮫ اﯾد.
ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐروﻧﺎ داﺷﺗﯾد )ﮐﻣﺗر از  ۱۸۰روز(

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد ﺧود را از طرﯾﻖ  www.covidsafe.beﯾﺎ اپ  CovidSafeBEﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﻣﺎﺳﮏ دھﺎن
•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۰ﺳﺎل ﻋﻣر دارﯾد؟ ﺳﭘس اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ دھﺎن در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ اﺟﺑﺎری اﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل:
−
−
−
−

در دوﮐﺎن
در ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﻣوﻣﯽ
در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﯾﺎ ﺗداوی؛ ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻧزد ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ در آرﯾﺷﮕﺎه

−
−
−
−

در ﺳﺎﻟون ﺗﺋﺎﺗر ،ﺳﺎﻟن ﮐﻧﺳرت ،ﻣرﮐز ورزﺷﯽ ،ﻣرﮐز زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧدام
در ھﻧﮕﺎم ﻣﺣﺎﻓل ﻋﺎﻣﮫ ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻧﺳرت
در ھﻧﮕﺎم ﻣﺣﺎﻓل ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﺣﻔل ﻋﻘد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم آن ﺑﯾﺷﺗر از  ۵۰ﺗن در داﺧل و ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۰۰ﺗن در ﺧﺎرج
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در داﺧل ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ رﺳﺗوراﻧت

ﮐﺎر
•

از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .ﮐﺎر ﻧﻣودن از ﺧﺎﻧﮫ اﺟﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
−

ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾد ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن ﺑروﯾد .در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن ﻗرار ﮔذارﯾد .ﻗواﻧﯾن ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎﻧرا
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•

آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑروﯾد؟ در آﻧﺻورت از ﻗواﻧﯾن ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗﺎن ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

•

آﯾﺎ ﺳوال دارﯾد؟ ﮐﺎر ﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾدھد.

دوﮐﺎن ھﺎ
•

دوﮐﺎن ھﺎی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﻣﺎرﮐﯾت ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

•

دوﮐﺎن ﺷب ﺑﺎز اﺳت.

•

ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯽ ﮐﮫ در اﻧﺟﺎم ﺷﻐل ﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﭘﯾدﯾﮑور،
آرﯾﺷﮕﺎه .از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.

•

از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

رﺳﺘﻮراﻧﺘﮭﺎ
•

ﭼﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و رﺳﺗوران ھﺎ ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
−
−

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد ﺧود را از طرﯾﻖ  www.covidsafe.beﯾﺎ اپ
 CovidSafeBEﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﻋﻘب ﻣﯾز ﻧﺷﺳﺗﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎﻧرا ﺑردارﯾد.

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
•

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﮭﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود دﻋوت ﮐﻧﯾد.

•

ﺑرﮔذاری ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﺗﺋﺎﺗر ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣرﻓﮫ ای ﯾﺎ ﮐﻧﺳرت.

•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ از طرف ﮐﻠپ ورزﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد.

•

ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدت ﻣﻣﮑن اﺳت اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد.

•

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر ﺟﺎ ورزش ﮐﻧﯾد.

•

دﯾﺳﮑوﺗﯾﮏ ھﺎ و ﺳﺎﻟون ھﺎی رﻗص ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.

ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻔل ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺛل ﻋروﺳﯽ ﻣﯽ روﯾد؟
−
−

ﺣداﮐﺛر  ۵۰ﻧﻔر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در داﺧل ﯾﺎ  ۱۰۰ﻧﻔر ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﯾرون ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺗﻌداد ﻓوق اطﻔﺎل ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
آﯾﺎ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﺣﺿور دارﻧد؟
 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد را از طرﯾﻖ  www.covidsafe.beﯾﺎ از
طرﯾﻖ آپ  CovidSafeBEﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻔل ﯾﺎ ﺳرﮔرﻣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻧﺳرت ﻣﯽ روﯾد؟
−
−

•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺣداﮐﺛر  ۵۰ﻧﻔر در داﺧل ﯾﺎ  ۱۰۰ﻧﻔر اﺟﺎزه دارﻧد در ﺑﯾرون ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺗﻌداد ﻓوق اطﻔﺎل ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .آﯾﺎ
اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﺣﺿور دارﻧد؟ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑت اﻣﻧﯽ ﮐووﯾد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد را از طرﯾﻖ
 www.covidsafe.beﯾﺎ از طرﯾﻖ آپ  CovidSafeBEﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾد.

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﯾﺳﮑو ﯾﺎ ﺑﮫ رﻗﺻﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ روﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﺣل ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧودی ﮐروﻧﺎ را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
−
−

آﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧودی ﮐروﻧﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت؟ ﭘس ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.
آﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧودی ﮐروﻧﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت اﺳت؟ در آﻧﺻورت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد و ﺑﺎ داﮐﺗر ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ
•

ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.

•

اطﻔﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد .ﻣﮑﺗب ﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧد در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑدھد.

ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
•

ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.

•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﯾروﯾد؟  ۳رﻣز رﻧﮓ وﺟود دارد.
−
−
−
−

•

ﺳرخ :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻی ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻗرار دارﯾد .ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺗوﺳط ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻗرار دارﯾد .ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
ﺳﺑز :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻗرار دارﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗوﻧﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land

ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،اول ﻗواﻧﯾن آن ﮐﺷور را در  diplomatie.belgium.beﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑر ﻣﯾﮕردﯾد
•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ۴۸ﺳﺎﻋت در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑودﯾد؟
−
−
−

ﻓورﻣﮫ را ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺑﻠﺟﯾم از طرﯾﻖ
 travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-formﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻧﻣﺎﺋﯾد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺑز ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺟﯽ آﻣده اﯾد؟ در آﻧﺻورت ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم دھﯾد و در ﻗرﻧطﯾن ﻗرار
ﺑﮕﯾرﯾد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرخ رﻧﮓ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯾﺂﺋﯾد؟
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺑود دارﯾد؟ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻗرﻧطﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ
اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺑود ﻧدارﯾد؟ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ در روز ) ۱اول( و در روز ) ۷ھﻔﺗم( ﮐﮫ از
ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﻣﯾﮕردﯾد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 آﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐدام ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت؟ در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت  ۱۰روز در اﻧزوا ﻗرار
ﺑﮕﯾرﯾد.
 اطﻔﺎل زﯾر  ۱۲ﺳﺎل ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد.

−

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرخ رﻧﮓ ﺑﯾرون اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯾﺂﺋﯾد؟
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن دارﯾد؟ ﺳﭘس در روز  ۱ﯾﺎ  ۲ﺑﻌد از رﺳﯾدن از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم
دھﯾد .آﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ اﺳت؟ در آﻧﺻورت زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺎﻧرا ﺑدﺳت آوردﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻗرﻧطﯾن ﺑﯾرون
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ﺷوﯾد .ﺑﻌد از آن در روز ھﻔﺗم ) (۷ﻣﺟددا ً ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ را اﻧﺟﺎﻧم دھﯾد .آﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت؟ در آﻧﺻورت ﺑﺎﯾد
ﺑرای ﻣدت  ۱۰روز در اﻧزوا اﺑﺎری ﺑﻣﺎﻧﯾد .اطﻔﺎل زﯾر  ۱۲ﺳﺎل ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﻧدارﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  ۱۰روز را در ﻗرﻧطﯾن اﺟﺑﺎری ﺑﮕذراﻧﯾد .ﺳﭘس در روز  ۱و  ۷ﺑﻌد از
ﺑرﮔﺷت از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد .آﻧزﻣﺎن اﺟﺎزه دارﯾد ﮐﮫ از ﻗرﻧطﯾن ﺑﯾرون ﺷوﯾد.
 ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻟﯾﺳت را در ﻗﺳﻣت ذﯾل ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾدwww.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land :
 −آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺂﺋﯾد؟
 از طرﯾﻖ ﻟﯾﻧﮏ ذﯾل ﻟﯾﺳت از زون ھﺎی را درﯾﺎﺑﯾد
info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/
 آﯾﺎ اﯾن ﮐﺷور در ﺧﺎرج از اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻗرار دارد؟
< در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت  ۱۰روز در ﻗرﻧطﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ھﻣﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
< ﺳﭘس در روز  ۱و  ۷ﺑﻌد از ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﻠﺟﯾم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 آﯾﺎ اﯾن ﮐﺷور در داﺧل اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺣﮫ ﺷﯾﻧﮕن ﻗرار دارد؟
< آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﺗﺎﻧرا دارﯾد؟
 +ﺳﭘس در روز  ۱ﺑﻌد از ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد .آﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ اﺳت؟
در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ از ﻗرﻧطﯾن ﺑﯾرون ﻣﯾﮕردﯾد.
 +در روز  ۷دوﺑﺎره ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 +آﯾﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﻣدت  ۱۰روز در اﻧزوا ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد.
 −ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ :اﮔر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎن ﻧدھﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت  ۲۵۰ﯾورو ﺟرﯾﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﺗﺸﻮﯾﻖ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﺪ .ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﺖ
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