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مقررات کرونایی از تاریخ  7مارس
دولت مقرراتی را به منظور متوقف کردن ویروس کرونا وضع کرده است .این مقررات را رعایت کنید .با رعایت مقررات ،نه
خودتان مریض میشوید و نه دیگران را مریض میکنید .پلیس بر اجرای این مقررات نظارت دارد.
تذکر :برخی شهرها و نواحی مقررات سختگیرانهتری وضع کردهاند .برای اطالعات بیشتر در این باره ،به وبسایت شهرداری
خود مراجعه کنید.

چه چیزهایی تغییر کرده است؟
اینها تنها مقررات هستند:
• همیشه در قطار ،تراموا ،اتوبوس و همچنین در مراکز مراقبتی (مانند بیمارستانها یا بیمارستانها و خانههای
سالمندان) ماسک بزنید.
• مقررات مربوط به مسافرت را رعایت کنید.

استفاده از ماسک
•
•

آیا به ّ
سن  12سالگی رسیدهاید یا باالی  12سال هستید؟ در این صورت پوشیدن ماسک در این مکانها اجباری است:
 oدر وسایط نقلیهی عمومی
 oدر مراکز مراقبتی ،مثالً در بیمارستانها و خانههای سالمندان
آیا در یک مکان شلوغ هستید؟ در آن صورت ،استفاده از ماسک بسیار توصیه می شود.

سفر به خارج از کشور
•

•

آیا قصد سفر به خارج از کشور را دارید؟ رنگبندیهای مختلفی وجود دارند.
 oخاکستری :منطقه یا کشوری که دربارهی آن اطالعات کمی وجود دارد .توصیه میشود به این مناطق یا
کشورها سفر نکنید.
 oقرمز تیره :منطقه یا کشوری که در آن خطر ابتال به کرونا باالست .توصیه میشود به این مناطق یا
کشورها سفر نکنید.
 oنارنجی یا قرمز :منطقه یا کشوری که در آن خطر ابتال به کرونا نه باالست و نه پایین است .توصیه
میشود به این مناطق یا کشورها سفر نکنید.
 oسبز :منطقه یا کشوری که خطر مبتال شدن به کرونا در آن پایین است .سفر کردن به این مناطق یا
کشورها بالمانع است.
 oبرای اطالعات بیشتر به وبسایت https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-
 land/مراجعه کنید.
برای کسب آگاهی از مقررات کرونایی در کشوری که قصد سفر به آن را دارید ،به وبسایت
 diplomatie.belgium.beمراجعه کنید.

چنانچه از یک کشور عضو اتحادیهی اروپا برمیگردید
آیا بیشتر از  48ساعت در خارج از کشور بودهاید؟
• اگر دارای گواهیای هستید که در آن درج شده:
 oکه شما حداقل  14روز قبل کامالً واکسن شدهاید.
 oیا تست کرونای شما منفی بوده است (حداکثر  72ساعت قبل).
 oیا اخیرا ً به کرونا مبتال شدهاید (نباید بیشتر از  180روز قبل باشد).
در این صورت نیازی به دادن تست یا قرنطینه شدن نیست.
• آیا چنین گواهیای ندارید؟ آیا از یک منطقهی قرمز تیره یا خاکستری برگشتهاید؟
در این صورت باید در روز ّاول تست بدهید.
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چنانچه از یک کشور خارج از اتحادیهی اروپا برمیگردید
آیا بیشتر از  48ساعت در خارج از کشور بودهاید؟
• قبل از بازگشتتان به بلژیک فرمی که در این وبسایت قرار دارد را تکمیل کنیدhttps://travel.info- :
coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
• اگر دارای گواهیای هستید که در آن درج شده:
 oکه شما حداقل  14روز قبل کامالً واکسن شدهاید.
 oیا تست کرونای شما منفی بوده است (حداکثر  72ساعت قبل).
 oیا اخیرا ً به کرونا مبتال شدهاید (نباید بیشتر از  180روز قبل باشد).
در این صورت نیازی به دادن تست یا قرنطینه شدن نیست.
• آیا چنین گواهیای ندارید؟ آیا از یک منطقهی قرمز تیره یا خاکستری برگشتهاید؟
در این صورت باید در روز ّاول تست بدهید.
چنانچه از کشوری برمیگردید که خطر ابتال در آن خیلی باالست
آیا از منطقهای برمیگردید که خطر ابتال در آن خیلی باالست؟
• برای مشاهدهی این مناطق به وبسایت  https://info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/مراجعه
کنید.
• آیا این کشور خارج از اتحادیهی اروپاست؟
 oشما باید به مدّت  10روز قرنطینه شوید .این قاعده شامل حال همه میشود.
 oدر این صورت ،در روز اول یا هفتم پس از بازگشت به بلژیک تست بدهید.
• آیا این کشور داخل اتحادیهی اروپاست؟
 oو آیا گواهینامهی واکسیناسیون ندارید؟ در این صورت ،در روز اول بعد از بازگشت از سفر تست بدهید.
 oآیا جواب تستتان منفی است؟ میتوانید از قرنطینه دربیایید .و بعد یک بار دیگر در روز هفتم تست بدهید.
 oآیا جواب تست شما مثبت است؟ شما باید به مدّت  7روز قرنطینه شوید.

این مقررات برای سالمتی همگان از اهمیّت ویژهای برخوردارند .همه باید این مقررات را رعایت کنند.
با سپاس از همکاری شما .با کمک هم ویروس کرونا را شکست میدهیم.

