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Vîrusa Korona: Şertên nû
Divê ez çi bihesibînim?

Amt für multikulturelle
Angelegenheiten (AmkA)
(069) 212 41515
amka.info@stadt-frankfurt.de
Hevkar diaxivin
Elmanî û Îngilîzî.

Maskek li xwe bikin
Ji saet 8‘ê sibehê heta 10‘ê danê êvarê hûn neçar in
ku li navenda bajêr û hemî kolanên kirrûbirra li ser
ldev u posê maske bikin - berevajî binêrin.
Maske li ser hemî tramway, trênên binê erdê,
trênên S-Bahn û otobusan hewce ne.
Têkiliyên xwe sînor bikin
Ji hevûdu dûr bimînin û têkiliyên xwe kêm bikin.
Çêtirîn e ku hûn xwe bi mirovên ku hûn pê re dijîn
bi sînor bikin.

Rewşa paşîn:
2ê Çiriya paşîn, 2020

Rewşa paşîn: 2ê Çiriya
paşîn, 2020

Çi ji dibistan û baxçeyên zarokan re derbas dibe?

Li ser Internetê hûn
dikarin ji zimanê
Almanya û Îngilîzî ji
Bajarê Frankfurt am
Main agahdariya bêtir û
rêkûpêk nûve bikin:

Dibistan û baxçeyên zarokan vekirî dimînin.
Tedbîrên paqijiyê yên taybetî li vir jî derbas dibin.

> www.frankfurt.de

Çi ji jiyana rojane û dema vala derbas dibe?

Hûn dikarin bi zimanên
din agahdariyê bibînin li:

Li Frankfurtê ji du malan herî zêde 5 kes destûr
didin ku li gel hev bicivin.

Restoran, klûb, bar û herêmen lokala girtî ne.
Xizmet û berhevkirina radestkirinê gengaz e.
Supermarket, firoşyar û firoşgehên firotanê hîn jî
vekirî ne.

> www.amka.de/corona

Li ser qadên kesk, kolan û meydanên qerebalix de
alkolê vexwarin qedexe ye. Her wiha ji saet 23.00
heta 6.00 sibehê qedexeya vexwarina alkolê ya li
qadên giştî yên li qada bajarî jî heye.

Karûbarê hawara tibbî/
saxî: 116 117

Tesîsên vala yên li Frankfurt am Main wekî şano,
opera, baxçe, baxçe xurme û hewzên avjeniyê dê
girtî bimînin.

Frankfurt maskek li xwe bikaranîn

Jimareya têlefona
girîng:

Ji bo pirsên li ser vîrusa
korona xeta rewşa
pelepela navç Hessen:
0800 5554666
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