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  نوامبر   20مقررات از  

 

دولت مقرارتی را به منظور متوقف کردن ویروس کرونا وضع کرده است. این مقررات را رعایت کنید. با رعایت مقررات، نه 

 کنید. پلیس بر اجرای این مقررات نظارت دارد. شوید و نه دیگران را مریض می خودتان مریض می

 

ها مقررات خاص خود را دارند. برای اطالعات بیشتر در این باره، به وبسایت شهر یا  تذکر! برخی شهرها و شهرداری 

 شهرداری خود مراجعه کنید.

 

 هایی برای داشتن یک پاییز و زمستان ایمنراهنمایی

  شود.تر می اگر افراد بیشتری واکسن کنند، وضعیّت برای همه ایمن خود را واکسن کنید. •

 نه بمانید و تست بدهید. در خا آیا بیمار هستید؟ •

مقررات مربوط به قرنطینه و  اید؟آیا از سفر به خارج از کشور بازگشته اید؟آیا با کسی که کرونا دارد تماس داشته •

  ( را رعایت کنید.isolatieجداسازی )

  ها را باز بگذارید.خانه را تهویه کنید: پنجره  •

سال؛ افرادی که دچار دیابت، ناراحتی قلبی، ُشش و کلیه  65برای مثال: افراد باالی  تان به افراد ضعیف باشد. حواس •

 هستند؛ و افرادی که به عفونت حساس هستند. 

 از ماسک استفاده کنید. •

  متر فاصله بگیرید.  1.5از دیگران  •

 

 (CST»بلیت ایمنی کووید« )

 ( اجباری است، مثالً: Covid Safe Ticketمنی کووید« )در برخی اماکن داشتن »بلیت ای  •

o  ها ها یا رستوراندر کافه 

o سازیهای بدندر باشگاه 

o نفر در فضای باز حضور دارند 100نفر در فضای بسته یا  50هایی که بیش از ها یا برنامه آییدر گردهم 

o هادر دیسکوتیک  

  دهد که شما:»بلیت ایمنی کووید« نشان می •

o  اید. روز قبل کامالً واکسن شده 14حداقل 

o  ساعت قبل(.   72تست کرونای شما منفی بوده است )حداکثر 

o روز قبل(.  180اید )کمتر از  اخیراً کرونا داشته 

  ید.مراجعه کن CovidSafeBEو یا به اپ  www.covidsafe.beبرای دریافت این بلیت به وبسایت  •

 

 استفاده از ماسک

 برای مثال: در این صورت، ماسک زدن در اماکن عمومی اجباری است. سال است؟  10سال یا بیشتر از  10آیا سن  •

o هادر مغازه 

o ی عمومیدر وسایط نقلیه 

o های سالمندان ها و خانهدر مراکز مراقبتی، مثالً در بیمارستان 

o های زیبایی ها و سالندر آرایشگاه 

o های بدنسازی، و...های کنسرت، مراکز ورزشی، باشگاه های تئاتر، سالندر سالن  

o  هادر کتابخانه 

o در مراسم مذهبی 
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o های عمومی، مثالً هنگام مسابقات ورزشی یا کنسرت در جریان برنامه 

o نفر در   100نفر در فضای بسته یا  50 های خصوصی، مثالً جشن ازدواج، که بیش ازآیی در جریان گردهم

 فضای باز حضور دارند

o  ها ها یا رستورانکافه 

 

 کار

  این امر اجباری است. از خانه کار کنید. •

o .با کارفرمای خود در این خصوص قرار   اجازه دارید یک روز در هفته به محل کارتان مراجعه کنید

 بگذارید. 

 رعایت را خود  کار محل مقررات دهد.کارفرما به شما یک گواهی می  ،چنانچه امکان کار کردن از خانه وجود دارد  •

  کنید.

 کنید. مراجعه خود  کارفرمای  به دارید: پرسشی اگر •

 

  هافروشگاه

 اند. ها باز شدهفروشگاه •

  شوند.بازارها تشکیل می  •

 باشند.( باز می nachtwinkelsهای شبانه )مغازه •

های برای مثال: سالن اند.شوند، باز شدهای که باعث تماس میان افراد میها و تمامی مشاغل غیرپزشکی آرایشگاه •

  پدیکور و زیبایی.

 از ماسک استفاده کنید. •

 

  هاها و رستورانها، کافههتل

 باشند.ها باز می ها و رستورانکافه  •

o ( »داشتن »بلیت ایمنی کوویدCovid Safe Ticketا ).برای دریافت این بلیت به وبسایت  جباری است

www.covidsafe.be  و یا به اپCovidSafeBE ..مراجعه کنید  

o .وقت اجازه دارید ماسک خود را بردارید.آن اید،وقتی سر میز نشسته  از ماسک استفاده کنید  
 

 اوقات فراغت 

 دعوت کردن مهمان به منزل مانعی ندارد. •

  ها.ای و کنسرتبرای مثال: تئاتر، مسابقات ورزشی حرفه از است.و نمایش مج برگزاری جشن  •

ها برگزار  ها و انجمنهایی که از سوی باشگاههایی رسمی مجاز است؛ برای مثال برنامه ها و فعالیت برگزاری برنامه •

 شوند. می 

 است. مجاز مذهبی مراسم برگزاری •

  است.  مجاز جا همه در کردن ورزش •

  اند.های رقص باز شدهها و باشگاهدیسکوتیک •

 

  تذکر!

  آیا قصد دارید به یک مراسم خصوصی، مانند جشن ازدواج، بروید؟ •

o   کودکان نیز به حساب   نفر در فضای باز مجاز است. 100نفر در مکان سربسته یا  50حضوِر حداکثر

  آیند.می 

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


Vertaling uit het Nederlands | Version en français | Deutsche Version 
 

    

o ضور داشته باشند،اگر افراد بیشتری ح  

  در این صورت باید از ماسک استفاده کنید. ▪

برای دریافت این بلیت به   ( اجباری است.Covid Safe Ticketداشتن »بلیت ایمنی کووید« ) ▪

 مراجعه کنید. CovidSafeBEو یا به اپ  www.covidsafe.beوبسایت 

 ی ورزشی و یا کنسرت، شرکت کنید؟بقهآیا قصد دارید در یک برنامه یا فعالیّت عمومی، مانند یک مسا •

o .در این صورت باید از ماسک استفاده کنید  

o   کودکان نیز به حساب   نفر در فضای باز مجاز است. 100نفر در مکان سربسته یا  50حضوِر حداکثر

(  Covid Safe Ticketداشتن »بلیت ایمنی کووید« ) اگر افراد بیشتری حضور داشته باشند، آیند.می 

 CovidSafeBEو یا به اپ  www.covidsafe.beبرای دریافت این بلیت به وبسایت  ی است.اجبار

 مراجعه کنید.

توانید در همان مکان از تست تشخیص کرونا استفاده  شما می آیا قصد دارید به دیسکوتیک یا باشگاه رقص بروید؟ •

  کنید.

o ،البته داشتن »بلیت ایمنی   نیازی به پوشیدن ماسک نیست. اگر جواب تست تشخیص کرونای شما منفی باشد

  ( اجباری است.Covid Safe Ticketکووید« )
o ،ی خود تماس در این صورت به خانه بروید و با پزشک خانواده اگر جواب تست تشخیص کرونای شما مثبت باشد

 .  بگیرید

 ها و مدارسمهدکودک

  هستند. باز  هامهدکودک •

 . داد  خواهد  ارائه بیشتر اطالعات شما به مدرسه بروند. مدرسه  به توانند می آموزاندانش •
 

 سفر به خارج از کشور

  ی اروپا سفر نکنید. شود به خارج از اتحادیهتوصیه می  •
  بندی مختلف توجه داشته باشید:آیا قصد سفر به خارج از کشور را دارید؟ به این سه نوع رنگ •

o  شود به این مناطق یا  قرمز: منطقه یا کشوری که خطر مبتال شدن به کرونا در آن باالست. توصیه می
 فر نکنید.کشورها س

o   نارنجی: منطقه یا کشوری که خطر مبتال شدن به کرونا در آن نه باالست و نه پایین است. توصیه
 شود به این مناطق یا کشورها سفر نکنید. می 

o   سبز: منطقه یا کشوری که خطر مبتال شدن به کرونا در آن پایین است. سفر کردن به این مناطق یا
 کشورها بالمانع است. 

o ات بیشتر به وبسایت برای اطالع-per-coronavirus.be/nl/kleurcodes-https://www.info
land/ .مراجعه کنید 

برای اطالع پیدا کردن از مقررات کرونایی در کشوری که قصد سفر به آن را دارید، به وبسایت   •
diplomatie.belgium.be .مراجعه کنید   

  

 گردند افرادی که از خارج کشور برمی
 
 

  اید؟ساعت در خارج از کشور بوده 48آیا بیشتر از  •
o  تان به بلژیک فرمی که در این وبسایت قرار دارد را تکمیل کنید: قبل از بازگشت-https://travel.info

form-locator-passenger-health-coronavirus.be/nl/public 

o گردید؟ نیازی به دادن تست یا قرنطینه شدن نیست. ی سبز یا نارنجی برمی آیا از یک منطقه 

o گردید؟ی اروپا برمی ی قرمز در داخل اتحادیهآیا از یک منطقه  
ی بهبودی دارید؟ نیازی نیست که قرنطینه شوید و یا  ی واکسیناسیون و یا گواهینامه آیا گواهینامه ▪

  تست بدهید.
  ی بهبودی ندارید؟واکسیناسیون و یا گواهینامه ی  آیا گواهینامه ▪

 در این صورت، در روز اول و روز هفتم پس از بازگشت از سفرتان تست بدهید.
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 روز قرنطینه شوید. 10در صورتی که جواب یکی از این دو تست مثبت باشد، شما باید به مّدت  •
 سال تست بدهند. 12نیازی نیست که کودکان زیر  •
  گردید؟ی اروپا برمی ی قرمز خارج از اتحادیهآیا از یک منطقه •

o ی واکسیناسیون هستید؟ آیا دارای گواهینامه 
تان منفی  در این صورت، در روز اول یا دوم پس از رسیدن به منزل تست بدهید. آیا جواب تست

توانید از قرنطینه خارج شوید. و بعد یک  است؟ در این صورت، پس از دریافت جواب تست می 
دیگر در روز هفتم تست بدهید. در صورتی که جواب یکی از این دو تست مثبت باشد، شما  بار 

 سال تست بدهند. 12روز قرنطینه شوید. نیازی نیست که کودکان زیر  10باید به مّدت 
o روز قرنطینه شوید. 10ی واکسیناسیون ندارید؟ شما باید به مّدت و آیا گواهینامه  

  اول و همچنین در روز هفتم بعد از بازگشت از سفرتان تست بدهید.در این صورت، در روز 

 توانید از قرنطینه دربیایید. در صورتی که تست روز هفتم منفی باشد، می 

در برخی از کشورها مقررات متفاوت است. فهرستی از این کشورها در وبسایت   •
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land  است.آمده 

 گردید که خطر ابتال در آن خیلی باالست؟ای برمی آیا از منطقه  •

o ی ماین مناطق به وبسایت برای مشاهده-risico-coronavirus.be/nl/hoog-https://info
landen/ .مراجعه کنید   

o ی اروپاست؟ادیه آیا این کشور خارج از اتح 
 شود.روز قرنطینه شوید. این قاعده شامل حال همه می  10شما باید به مّدت  ▪
 در این صورت، در روز اول یا هفتم پس از بازگشت به بلژیک تست بدهید.  ▪

 ی اروپاست؟آیا این کشور داخل اتحادیه •
  ی واکسیناسیون ندارید؟و آیا گواهینامه ▪

  از بازگشت از سفر تست بدهید.در این صورت، در روز اول بعد  ▪
توانید از قرنطینه دربیایید. و بعد یک بار  تان منفی است؟ میآیا جواب تست 

 دیگر در روز هفتم تست بدهید. 

 روز قرنطینه شوید. 10آیا جواب تست شما مثبت است؟ شما باید به مّدت  •

 شوید.یورو جریمه  250تذکر: اگر این کار را انجام ندهید، ممکن است   •

 

 

 

 

 کنند. رعایت را مقررات این باید همه برخوردارند. ایویژه  اهمیّت از همگان سالمتی برای مقررات این

 دهیم. می شکست را کرونا ویروس هم کمک با شما. همکاری از سپاس با
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