وزارت امور اجتماعی و یکپارچه سازی
سن
ایالت ِه ِ

توجه به اطالعات تازه!

وضع اعالم 23.3.2020

دولت فدرال و ایالت ها با هم روی تداوم قواعد پایه ای تصویب شدۀ مورخ  12مارس برای محدودسازی تماسهای اجتماعی به
توافق رسیدند.
 .1شهروندان زن و مرد واداشته می شوند از تماسهایشان با اشخاص غیر از خانه و خانواده شان چنان بکاهند ،که این
تماسها به حد اقل مطلقا ضروری برسد.
 .2در مالء عام ،تا امکان دارد ،گرفتن فاصله از اشخاص مندرج شماره  1که غیر از خانواده و نزدیکان اند ،به مقدار 1,5
متر باید رعایت گردد.
 .3اقامت در مکان عمومی برای فرد به تنهایی ،و با شخص دیگری که با او همخانه نیست و یا در حلقۀ همخانگان خود
شخص ،مجاز می باشد.
 .4رفتن به کار ،رفتن برای مراقبت اضطراری ،انجام دادن خریدها ،مالقات پزشک ،شرکت در جلسات ،رفتن به وعده
های مالقات ضروری و امتحان ها ،کمک به دیگران و یا ورزش و حرکت فردی در هوای آزاد و غیر از این فعالیتهای
الزم ،مسلما که مجاز اند.
 .5گروههای در حال برپایی جشن در مالءعام و در خانه ها و همچنان نهادهای خصوصی ،با توجه به وضعیت جدی ای که
در کشور ما حاکم است ،ناپزیرفتنی است .رعایت محدودیتهای ـ تماس را ادارات انتظامی و پُلیس باید زیر نظارت داشته
و در صورت خالف رفتاری تحریم اعالن بکنند.
 .6رستوران ها بسته خواهند شد .مستثنی از این قاعده بُردن و آوردن غذاهای قابل حمل با خود ،برای مصرف در خانه می
باشد.
 .7شرکتهای خدماتی در بخش بهداشت بدن ،مانند :آرایشگرها ،سالن های زیبایی ،مطب های ماساج ،سالن های خالکوبی و
شبیه این خدمات بسته خواهند شد ،زیرا که در چنین بخش از خدمات ،نزدیکی بدنی اجتناب ناپزیر است .درمانهای که از
نگاه پزشکی الزم اند ،از این بعد نیز مجاز خواهند بود.
 .8در هر شرکت و به ویژه آن شرکتهایی که با رفت و آمد مشتریان و مراجعه کنندگان سروکار دارد ،تطبیق رعایت
مقررات بهداشتی و تدابیر موثر حفاظتی برای کارمندان و مراجعه کنندگان مهم است.
 .9مدت اعتبار این تدابیر حداقل دو هفته باید باشد.
برای مزید اطالعات می توانید به شمارۀ تلفن رایگان:
 0800 555 4 666زنگ بزنید .این تلفن از  8صبح تا  8شب در دسترس شما خواهد بود .اطالعات همچنان در اپ
 HessenWARNو در تارنمای  www.Hessen.deدر دسترس شما می باشد.

