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همکاران به زبانهای آلمازن و انگلییس صحبت یمکنند.

ویرایش 2 :نوامرب 2020
همه اطالعات مربوط به وضعیت فعیل
در اینرینت اطالعات بیشری و بطور مرتب بروزرسانز
شده شهر فرانکفورت آم ماین به زبان آلمازن و انگلییس

ویروس کرونا :مقررات جدید
به چه چ زی باید توجه کنم؟
از ماسک استفاده کنید
شما باید از ساعت  8تا  22در مرکز شهر و تمام
خیابانهای خرید از ماسک استفاده کنید – به پشت
صفحه مراجعه شود.
در کلیه ترامواها ،مریوها ،قطارهای رسی عالسی و
اتوبوسها استفاده از ماسک الزایم است.
تماسهای خود را محدود کنید
از یکدیگر فاصله بگیید و تماسهای خود را کاهش
دهید .ترجیحا فقط به افرادی محدود شوید که با آنها
در یک خانه زندگ یمکنید.
در فرانکفورت حداکری  5نفر از دو خانوار یمتوانند در
مکانهای عمویم با یکدیگر مالقات کنند.

موجود است:
> www.frankfurt.de

اطالعات به سایر زبانها در:
> www.amka.de/corona

شماره تلفنهای مهم:
خدمات شبانهروزی پزشیک116 117 :
خط ویژه ایالت هسن برای سواالت مربوط به ویروس
کرونا0800 5554666 :

در مدارس و مهدهای کودک چه رشاییط صدق
یمکند؟
مدارس و مهدهای کودک باز یممانند.
در اینجا ن زی اقدامات بهداشرت خاص صورت یمگید.
ی
در زندگ روزمره و اوقات فراغت چه رشاییط صدق
یمکند؟
رستورانها ،کلوبها و میکدهها تعطیل یمشوند .ارائه
خدمات ارسال و بیونبر مجاز هستند .سوپرمارکتها،
فروشگاههای عمده و خردهفرویش کماکان باز خواهند
ماند.
در فضاهای س زی ،خیابانها و میدانهای پرتردد مرصف
الکل ممنوع است .عالوه بر این ،از ساعت  23ایل 6
مرصف الکل در فضای عمویم شهری ن زی ممنوع است.
مراکز تفرییح در فرانکفورت آم ماین مانند تئاتر ،اپرا ،باغ
وحش ،باغ نخل و استخرهای شنا تعطیل خواهند ماند.
فرانکفورت ماسک یمزند

ویروس کرونا :مقررات جدید
به چه چ زی باید توجه کنم؟

از ماسک استفاده کنید

> www.geoinfo.frankfurt.de

فرانکفورت ماسک یمزند

