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ﺗﺪاﺑﯿﺮ  ۳۰ﺑﺮج دﺳﻤﺒﺮ
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 اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﯾز وﺿﻊ ﻧﻣوده اﻧد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ
ﺷﮭر ﯾﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺗﺎن را ﮐﻧﺗرول ﻧﻣﺎﺋﯾد.

اﺻﻮل طﻼﯾﻲ










دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
از ﻣﺎﺳﮏ دھن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
از دﯾﮕران ﺣداﻗل  1,5ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺗﺎﻧرا ﺣد اﮐﺛر ﺑﺎ  ۱ﺗن ﻣﺣدود ﺳﺎزﯾد .رﻋﺎﯾت ﻧﻣودن ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺗر ﺑﺎ ﻓردﯾﮑﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس
ﻧزدﯾﮏ دارﯾد ﻻزم ﻧﯾﺳت.
ﺗوﺟﮫ وﯾژه ای ﺑﮫ اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
 اﻓراد ﺑﺎﻻی ﺳن  ۶۵ﺳﺎل اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻗﻠب ،ﺷش ﯾﺎ ﮔرده اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت را ﺑﮫ ﺳرﻋت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.
ھوا اﺗﺎق را ﺗﺎزه ﻧﮕﮭدارﯾد :ﮐﻠﮑﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً در ﺑﯾرون ھﻣدﯾﮕر را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

ﺳﻔر ﺑﮫ دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎ ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎ


در ﺑﻠﺠﯿﻢ:
 ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ آزاداﻧﮫ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ. آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در ھﻨﮕﺎم ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار از ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻋﺎﻣﮫ از ﻗﺒﯿﻞ )ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺗﺮم ﯾﺎ ﺗﺮﯾﻦ( اﺳﺘﻔﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۲ﺳﺎل اﺳﺖ؟ در آﻧﺼﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﮑﻠﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ از ﭘﻮزﺑﻨﺪ ﯾﺎ
دﺳﺘﻤﺎل ﮔﺮدن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دھﻦ و ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺒﺎرﯾﺴﺖ.
 -ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۴ﺷﺐ و  ۵ﺻﺒﺢ در ﮐﻮﭼﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.



ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر:
 ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﮫ اﺳﺖ. آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﯾﺪ؟  ۳ﻧﻮع زون وﺟﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ زون ﺳﺒﺰ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .آﻧﺠﺎ اﻣﻦ اﺳﺖ.
 ﺧﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ زون ھﺎی ﺳﺮخ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.
 ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪdiplomatie.belgium.be :
 -ھر ﮐﺷور ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻗواﻧﯾن ﻣذﮐور را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

-

ﺟﮭﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﻠﺠﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﻮرﻣﮫ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘُﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﻮرم
ﻣﺬﮐﻮر را از طﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ:

-

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ۴۸ﺳﺎﻋت در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑوده اﯾد؟
 .1ﺳﭘس ﻗﺑل از ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﻠﺟﯾم از طرﯾﻖ ﻟﯾﻧﮏ ذﯾل ﯾﮏ ﻓورﻣﮫ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘُری ﻧﻣﺎﺋﯾد.

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

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



 .2آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اس ام اس درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﯾد؟ ﺳﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻗرﻧطﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل  ۷روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .در روز اول و ھﻔﺗم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺷﻣﺎ ﺻورت
ﺧواھد ﮔرﻓت .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ اس ام اس درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده اﯾد؟ در آﻧﺻورت ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺗﺎ
ﺷﻣﺎ در ﻗرﻧطﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد.
 .3آﯾﺎ ﺷﻣﺎ از زون ﺳرخ رﻧﮓ ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﯾد؟ ﺳﭘس ﻗرﻧطﯾن و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﺗﺎن ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت ﺣداﻗل  ۷روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد .در روز اول و ھﻔﺗم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﮐروﻧﺎ ﺷﻣﺎ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺑﻠﺟﯾم زﻧده ﮔﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد وﻟﯽ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺑﻠﺟﯾم ﺳﻔر ﻧﻣﺎﺋﯾد؟ در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ
 ۷۲ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ورود ﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﻠﺟﯾم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑﺎﯾد ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد.

ﮐﺎر




از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد .اﯾن اﺟﺑﺎري اﺳت.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن ﺑروﯾد؟
 ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ دھن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد. ھوا اﺗﺎق را ﺗﺎزه ﻧﮕﮭدارﯾد :ﮐﻠﮑﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.آﯾﺎ ﺳوال دارﯾد؟ ﮐﺎر ﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾدھد.

دوﮐﺎن ھﺎ







ھﻤﮫ دوﮐﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.
 ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اطﻔﺎل ﭘﺎﺋﯿﻦ از ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎندارد ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
 آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ دوﮐﺎن ﻣﯿﺮوﯾﺪ؟ در آﻧﺼﻮرت اول دﺳﺘﮭﺎی ﺗﺎﻧﺮا ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰دﻗﯿﻘﮫ در دوﮐﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. از ﻣﺎﺳﮏ دھﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﯿﺖ اﻣﻮال دﺳﺖ دوم ،ﻣﺎرﮐﯿﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﮐﺮﺳﻤﺲ ﻣﺠﺎز
ﻧﯿﺴﺖ.
دوﮐﺎن ﺷﺐ اﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۲ﺷﺐ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ اﻟﯽ  ۲۰ﺷﺐ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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رﺳﺘﻮراﻧﺘﮭﺎ



ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و رﺳﺘﻮراﻧﺖ ھﺎ ﻣﺴﺪود ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻟﯽ  ۲۲ﺷﺐ دﻧﺒﺎل ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾد ﯾﮫ  ۱ﺗن ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗر در آﻧﺻورت ﻻزم ﻧﯾﺳت.
اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن از  ۱۲ﺳﺎل ﮐم ﺑﺎﺷد )در اﯾن ﺟﻣﻊ( ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯾﺷوﻧد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود دﻋوت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓﯽ ﺧﺎﻧواده ﺣداﮐﺛر  ۱ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺧود
را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دﻋوت ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﻧدﮔﻲ ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺧود و ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود دﻋوت
ﮐﻧﯾد .اﯾن اﻓراد اﺟﺎزه ﻧدارﻧد ھﻣزﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺑﯾرون ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  ۴ﻧﻔر ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ  1,5ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .اطﻔﺎل
ﭘﺎﺋﯾن از ﺳن  ۱۲ﺳﺎل ﺷﺎﻣل اﯾن اﻓراد ﻧﯾﺳﺗﻧد.






ﺟﺸﻦ ھﺎ


آﺗﺶ ﺑﺎزی ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺤﺮک




ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺧﺎرج از ﻣﻧزل ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  ۴ﻧﻔر ورزش ﮐﻧﯾد .ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
ﮐﻠپ ھﺎی ورزﺷﯽ ،ﺣوض ھﺎی آﺑﺑﺎزی ،ﻣراﮐز ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﻣراﮐز ﭘرورش اﻧدام ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺣوض آﺑﺑﺎزی ﺑﺎز اﺳت.

اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ






ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻗﻤﺎر ﺧﺎﻧﮫ ،ﭘﺎرک ھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺑﺎغ وﺣﺶ.
ھﯿﭻ ﻣﺤﻔﻞ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل :ﺗﺌﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺮت.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﻮد.
ﺟﺎھﺎی ﺑﺎزی در ﺑﯿﺮون ﯾﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣوزﯾم ھﺎ ﺑﺎز اﻧد.

دﯾﻦ



اﻧﺟﺎم ﻣراﺳم ﻋﺑﺎدت در ﺣﺿور ﺣد اﮐﺛر  ۱۵ﺗن ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اطﻔﺎل ﭘﺎﺋﯾن از  ۱۲ﺳﺎل و ﭘﯾﺷوا ﻋﺑﺎدت
)ﻓرﺿﺎ ً ﮐﺷﯾش ﯾﺎ اﻣﺎم( ﺷﺎﻣل اﯾن  ۱۵ﺗن ﻧﻣﯾﮕردﻧد.
ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه و ﻣﺣﺎﻓل ﻋروﺳﯽ در ﺣﺿور ﺣد اﮐﺛر  ۱۵ﺗن ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت اداﻣﮫ ﭘﯾدا
ﮐﻧد .اطﻔﺎل ﭘﺎﺋﯾن از  ۱۲ﺳﺎل ،ﻣﺎﻣور ﺷﺎرواﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﺷوا ﻋﺑﺎدت )ﻓرﺿﺎ ً ﮐﺷﯾش ﯾﺎ اﻣﺎم( ﺷﺎﻣل اﯾن  ۱۵ﺗن
ﻧﻣﯾﮕردﻧد .ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻣراﺳم و ﻣﺣﻔل ﺻرف طﻌﺎم ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ



ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
اطﻔﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد .ﻣﮑﺗب ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد.
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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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