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   مارچ ج  بر   ۷تدابیر 

دولت قوانینی را جهت متوقف نمودن ویروس کرونا وضع نموده. به قوانین مذکور احترام بگذارید. چون با رعایت  
نمودن این قوانین شما مریض نمی شود یا دیگران را مریض نمی سازید. پولیس در زمینه رعایت قوانین کنترول 

 انجام میدهد.   
 

در این زمینه صفحه انترنتی شهر یا شاروالی تان را   شدید تری دارند.قابل توجه: بعضی شهرها و شاروالی ها قوانین 
 کنترول نمائید.   

 

 تغییرات جدید کدام اند؟  

 اصول جدید چنین اند: 

 از ماسک استفاده کنید.   آسایشگاهادارات صحی از قبیل شفاخانه یا   ،همیشه در ریل، ترم، سرویس •

 بگذارید. به اصول مربوط به سفر احترام  •

 ماسک دهان

 اجباری است.  در امکان ذیل سال عمر دارید؟ سپس استفاده از ماسک دهان  ۱۲آیا شما بیشتر از  •
o در ترانسپورت عمومی 
o در یک مرکز مراقبت یا تداوی؛ بطور مثال، شفاخانه یا آسایشگاه 

 آیا شما در یک محل مزدهم هستید؟ سپس از ماسک دهن استفاده کنید. •
 

 کشور  از خارج  به سفر

  د.نوجود دار متعدد های   آیا شما به خارج از کشور میروید؟ رنگ •
o بهتر خواهد بود تا آنجا  مورد معلومات کم وجود دارد.  : منطقه یا کشور که شما در آنخاکستری

 سفر نکنید.  
o مصاب شدن به کرونا قرار   بلند : منطقه یا کشور که شما در آنجا در معرض خطر جگری

 دارید.  بهتر خواهد بود تا آنجا سفر نکنید.  
o  مصاب شدن به   متوسط: منطقه یا کشور که شما در آنجا در معرض خطر نارنجی یا سرخ

 بهتر خواهد بود تا آنجا سفر نکنید. کرونا قرار دارید.  
o مصاب شدن به کرونا قرار دارید.     پائینشور که شما در آنجا در معرض خطر : منطقه یا ک سبز

 شما می توانید به اینجا سفر کنید. 
o  به ویب سایت مراجعه کنید-coronavirus.be/nl/kleurcodes-https://www.info

land-per/ 
 مطالعه کنید.     diplomatie.belgium.beقبل از اینکه به یک کشور سفر کنید، اول قوانین آن کشور را در  •

 
 بر میگردید  اتحادیه اروپاخارج از ساحه  یک کشور  که شما از  هنگامی

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

 که در آن موارد ذیل ذکر گردیده باشند: آیا شما تصدیق نامه دارید  •
o  اید روز قبل بشکل کامل واکسین گردیده  ۱۴شما . 
o  ساعت سابقه داشته باشد(.   ۷۲یا نتیجه تست کرونا تان منفی باشد )حد اکثر 
o  روز نباشد(؟ ۱۸۰یا اینکه در این اواخر به کرونا مصاب شده باشید ) بیشتر از 
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 تست نمائید و در قرنطین قرار بگبرید.   در آنصورت الزم نیست تا خود را

 آیا شما تصدیق نامه ندارید؟ آیا شما از منطقه جگری رنگ یا خاکستر آمده اید؟  •
 در آنصورت الزم است تا خود را در روز اول تست کنید.  

 

 بر میگردید یک کشور عضو اتحادیه اروپاکه شما از  هنگامی

 

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

health-coronavirus.be/nl/public-https://travel.info-فورمه را قبل از سفر به بلجیم از طریق  •
form-locator-passenger .خانه پری نمائید 

 آیا شما تصدیق نامه دارید که در آن موارد ذیل ذکر گردیده باشند: •
o  روز قبل بشکل کامل واکسین گردیده اید.  ۱۴شما 
o  ساعت سابقه داشته باشد(.   ۷۲یا نتیجه تست کرونا تان منفی باشد )حد اکثر 
o  روز نباشد(؟ ۱۸۰یا اینکه در این اواخر به کرونا مصاب شده باشید ) بیشتر از 

 در آنصورت الزم نیست تا خود را تست نمائید و در قرنطین قرار بگبرید.  

 آیا شما تصدیق نامه ندارید؟ آیا شما از منطقه جگری رنگ یا خاکستر آمده اید؟  •
 در آنصورت الزم است تا خود را در روز اول تست کنید.  

 

 یدبر میگردیک کشور که در معرض خېر بلند قرار دارد که شما از  هنگامی

 ؟ بلند قرار دارد بر میگردید که در معرض خطر آیا شما از یک منطقه 

risico-coronavirus.be/nl/hoog-https://info-از طریق لینک ذیل لیست از زون های را دریابید  •
landen/ 

 آیا این کشور در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد؟   •
o  روز در قرنطین قرار بگیرید. این موضوع برای   ۱۰در آنصورت شما باید برای مدت

 همه قابل اجرا می باشد.  
o   معاینه کرونا تانرا انجام دهید.  بلجیم بعد از برگشت به  ۷ و ۱سپس در روز 

 ساحه شینگن قرار دارد؟یا این کشور در داخل اتحادیه اروپا یا آ •
o  کرونا  تست بعد از برگشت به خانه   ۱سپس در روز آیا شما تصدیق نامه واکسین دارید؟

 تانرا انجام دهید.
o   در  ی است؟  در آنصورت شما از قرنطین بیرون میگردید. منفمعاینه کرونا تان آیا نتیجه

 معاینه کرونا تانرا انجام دهید.  دوباره  ۷ روز
o  روز در انزوا قرار بگیرید. ۷اگر چنین باشد مدت است؟ آیا نتایج معاینه تان مثبت 

 

 ین قوانین برای حفظ صحت و سالمتی همه مهم می باشند. همه باید این قوانین را رعایت نماید. ا
 تشکر از اینکه شما این کار را انجام میدهید. با هم میتوانیم کرونا را متوقف سازیم. 

 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---n%C3%A9erlandais---nl
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---fran%C3%A7ais---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#duits---allemand---de---deutsch
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

