Vertaling Nederlands – Dari.
Dit is de vertaling Dari van de affiche “Corona: wat mag wel en niet in Gent?” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Corona: wat mag wel en niet in Gent?”.

?CORONA: WAT MAG WEL EN NIET IN GENT
کرونا :چه کارهایی در شهر گنت مجاز و چه کارهایی غیرمجاز است؟

حداکثر 1

تماس نزدیک خود را ،به غیر از اعضای خانواده ،به حداکثر  1نفر محدود
کنید .تماس نزدیک یعنی اینکه نیاز به رعایت فاصله نیست .افراد مجرد اجازه
دارند یک شخص دیگر را ،با رعایت فاصله ،به خانه خود راه بدهند .تجمع در
بیرون با حداکثر  4نفر و با رعایت فاصله مجاز است.

تمامی فروشگاههای غیرضروری تعطیل میشوند.
تماسی غیرطبی (مانند آرایشگری ،سالونهای زیبایی ،سالونهای
تمامی مشاغل
ِ
ماساژ و مراکز سالمتی وغیره) تعطیل میشوند.

ساعت  12شب تا
 5صبح
منع عبورومرور :بین  12شب و  5صبح باید در خانه بمانید ،مگر برای موارد
ضروری و تردد میان محل سکونت و محل کار.

چنانچه بیمارهستید،
بالفاصله به پزشک خانوادهتان زنگ بزنید و تست بدهید .خود را  7روز
قرنطینه کنید ،مگر اینکه جواب تست منفی باشد.

امکان عیادت مریض در شفاخانه وجود ندارد ،مگر اینکه شفاخانه اجازه بدهد.

اگر بیمار نیستید ،اما از یک منطقهی سرخ برگشتهاید و یا تماس نزدیک با یک
فرد مبتال داشتهاید ،خود را  10روز قرنطینه کنید .در این صورت تست
نمیشوید ،مگر اینکه عالئم بیماری در شما بروز کند.

به همراه داشتن ماسک همیشه اجباری است! ماسک را بپوشید:
تعطیالت خزانی تا  15نومبر تمدید میشود.
مقررات مربوط به ساعات مکتب یا نگهداری فرزندتان را کنترل کنید.

•

•
•

در تمام نقاط مرکز شهر و محلههای محصلنشین(حتی وقتی روی بایسکل هستید!)
در شعاع  200متری مکاتب
در مکانهای شلوغ

ماسک باید هم دهان و هم بینی را بپوشاند.
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