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دﺳﻤ�
ﺗﺪاﺑ ی�  ۶ﺑ�ج
ب
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 .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷﮭر ﯾﺎ
ﺷﺎرواﻟﯽ ﺗﺎن را ﮐﻧﺗرول ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن اﻣﻦ
واﮐﺳﯾن ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺗر را از دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺑدﯾل ھوا اﺗﺎق :ﮐﻠﮑﯾن ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
ﺗﺳت ﺧودی ﮐروﻧﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧظم اﻧﺟﺎم دھﯾد.
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
ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد )(CST

در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎ ھﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل
 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 ﺣﺿوردارﻧد.
ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
 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 CovidSafeBE
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﻣﺎﺳﮏ دھﺎن
• آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ۶ﺳﺎل 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 ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
درھﻧﮕﺎﻧم ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدت
در ھﻧﮕﺎم ﻣﺣﺎﻓل ﻋﺎﻣﮫ ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻧﺳرت
در ھﻧﮕﺎم ﻣﺣﺎﻓل ﻋروﺳﯽ ﯾﺎ ﭘروﮔرام ﺟﻧﺎزه ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم آن ﺑﯾﺷﺗر از  ۵۰ﺗن در داﺧل و ﺑﯾﺷﺗر
از  ۱۰۰ﺗن در ﺧﺎرج ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در داﺧل ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ رﺳﺗوراﻧت
در داﺧل ﻣﮑﺗب

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 ﻗرارﮔذارﯾد .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.
 در ﻣوﻗﻊ ﺳودا ﺧرﯾدن ﺣد اﮐﺛر ﺑﺎ ﺗن ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع در ﻣورد اطﻔﺎل ﭘﺎﺋﯾناز ﺳن  ۱۳ﺳﺎل ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
• ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• دوﮐﺎن ﺷﺐ اﻟﯽ  ۲۳:۰۰ﺑﺠﮫ 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 اﻟﯽ  ۲۳:۰۰ﺑﺟﮫ 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. -ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺣد اﮐﺛر  ۶ﺗن در ﻋﻘب ﯾﮏ ﻣﯾز ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد.

ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
• ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﮭﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود دﻋوت ﮐﻧﯾد.
 ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﮐﺎر را در ﺑﯾرون اﻧﺟﺎم دھﯾد. ﻗﺑل از دﻋوت ﻧﻣودن ﻣﮭﻣﺎن ،ﺧودﺗﺎن ﺧود را ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺳتﺧودی را از دواﺧﺎﻧﮫ ﺑﺧرﯾد.
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 ﺧوب ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻌداد اﻓراد را دﻋوت ﮐﻧﯾد.آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺧﺻوﺻﯽ دارﯾد؟ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻓﻘط در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد ،در
ﯾﮏ ﻣﺣل ،ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﺻﺎﻟون ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻌداد اﻓراد را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دﻋوت ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﯾﺎ ھم در
ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻋروﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه در ﻣﺣل ﻣﺷﺧص آن ﻣﺟﺎز اﺳت .اﯾن ﻗواﻧﯾن را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﺋﯾد:
 ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ۶ﺗن ﻋﻘب ﯾﮏ ﻣﯾز ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد. آﯾﺎ در داﺧل ﺑﯾش از  ۵۰ﺗن ﯾﺎ در ﺑﯾرون ﺑﯾش از  ۱۰۰ﺗن ﺣﺿور دارﻧد؟ در آﻧﺻورت از ﻣﺎﺳﮏ دھﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد ﺗﺎﻧرا از
طرﯾﻖ  www.covidsafe.beﯾﺎ از طرﯾﻖ اپ  CovidSafeBEدرﯾﺎﺑﯾد.

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﺑرﮔذاری ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟس در ﺑﯾرون و داﺧل ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﺗﯾﺎﺗر و ﮐﻧﺳرﺗﮭﺎ.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻗﺑﻼً ﺗﻧظﯾم ﺷده ﮐﮫ از طرف ﯾﮏ ﮐﻠپ ﯾﺎ اﻧﺟﻣن ﺗﻧظﯾم ﮔردﯾده اﻧد ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺷروط
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺻورت ﭘذﯾرد .ورزش از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﻠپ ﯾﺎ اﻧﺟﻣن در داﺧل ﻣﺟﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﻣراﮐز ﻗﺗﻧس )ورزش( ،ﻣراﮐز وﯾﻠﻧس و ﻋوض آﺑﺑﺎزی ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣوزﯾم ھﺎ ﺑﺎز اﻧد.
ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻورت ﭘذﯾرﻧد.

ﭼﮫ ﭼﯾز ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟
• دﯾﺳﮑوﺗﯾﮏ ھﺎ و ﺳﺎﻟون ھﺎی رﻗص ﻣﺳدود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﺑﯾﺷﺗر ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی داﺧل ﻣﺳدود ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﭘﺎرک ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺳر ﭘوﺷﯾده ،ﺳﺎﻟوﻧﮭﺎی
ﺑوﻟﻧګ ،ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻋوض آﺑﺑﺎزی.....
• ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﺑدون ﺣﺿور ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران.
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
• آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻔل ﻋﺎﻣﮫ در ﻣﺣل ﺳر ﭘوﺷﯾده ﻣﯽ روﯾد؟
 ﺣد اﮐﺛر  ۲۰۰ﺗن اﺟﺎزه دارﻧد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد. ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد. ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد. ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺗر را از دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد. ﺣداﮐﺛر  ۵۰ﺗن ﻣﯾﺗواﻧﻧد در داﺧل ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑت اﻣنﮐووﯾد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد را از طرﯾﻖ
 www.covidsafe.beﯾﺎ از طرﯾﻖ آپ  CovidSafeBEﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾد.
•

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﺎﻓل ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل در ﺑﯾرون ﻣﯽ روﯾد؟
 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد. ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺗر را از دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد. ﺣداﮐﺛر  ۱۰۰ﺗن ﻣﯾﺗواﻧﻧد در داﺧل ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﮑت اﻣنﮐووﯾد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﮑت اﻣن ﮐووﯾد را از طرﯾﻖ
 www.covidsafe.beﯾﺎ از طرﯾﻖ آپ  CovidSafeBEﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ
• ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
• اطﻔﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد .ﻣﮑﺗب ﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧد در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑدھد.
 اطﻔﺎل از ﺳن  ۶ﺳﺎل ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد. در ﺻورﺗﯾﮑﮫ  ۴ﺗن از اطﻔﺎل در ﺻﻧف ﮐروﻧﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧدو ﺑﺎﯾد ﺻﻧف ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻣل ﻣﺳدودﮔردد.

•
•

•

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 ﻗراردارﯾد .ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
 ﻧﺎرﻧﺟﯽ :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺗوﺳط ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎﻗرار دارﯾد .ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﻧﮑﻧﯾد.
 ﺳﺑز :ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﭘﺎﺋﯾن ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻗراردارﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗوﻧﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد
 ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد https://www.info-/coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳﻔر ﮐﻧﯾد ،اول ﻗواﻧﯾن آن ﮐﺷور را در diplomatie.belgium.be
ﻣطﺎﻟﻌﮫ 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 https://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 ﮐروﻧﺎاﻧﺟﺎم 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 ۱
)اول( 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 ﺷوﯾد .اطﻔﺎل زﯾر  ۱۲ﺳﺎل ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم
دھﻧد.
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﻧدارﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  ۱۰روز را در ﻗرﻧطﯾن اﺟﺑﺎری
ﺑﮕذراﻧﯾد.

.4 / 5

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
ﮐﻧﯾد/https://www.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 https://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 دراﻧزوا 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 ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﯾم.
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