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کورو نا وائرس: ن�� ضوا�ط
؟ ?مجھ� کن �اتوں �ا خ�ال رکھنا ��

ماسک پہن��

پ کو اندرون شہر اور تمام خ��داری �  مرا�ز  صبح 8 ب�� � شام 22 ب�� ا�
، اس فالئر  � �چھ� طرف د�کھ�� . م�� الز� طور پر ماسک پہننا ��

� ڻ��نوں م�� ماسک پہننا فرض�� تمام ڻراموں، �سوں  اور  ز�ر زم��

اپ�� روا�ط کو محدود ک��ں
پ کو ا�ک دو�� � فاصلہ رکھ�� اور اپ�� روا�ط �م ک��ں ۔ اپ�� ا�

۔ پ رە ر�� ہ��   �ف ان لوگوں تک محدود رکھ�� جن � ساتھ ا�

 فرنکفرٹ م�� پ�ل� مقامات پردو گھروں � ز�ادە � ز�ادە �ف 5
افراد ا�ڻھ� ہو سک�� ہ��

؟ سکولوں اور کنڈر�ارڻن ک�ل�� پر ک�ا ال�وں ہوتا ��

، یہاں ب� صفا�� � خصو�
�

سکول اور کنڈر�ارڻن کھ� ر��� �
۔

�
 اح�امات ال�وں ہوں �

 اور تف��� اوقات ک�ل�� کن �اتوں �ا خ�ال  رکھنا
�

روزمرە  � زند�
؟ وری �� ��

گھر م�� کھانا   ،
�

بند ر��� � اب خا�� � ، �ار زاور چھو�� �� ر�سڻوران�س، �ل��
۔  س�� مارک�ٹ اورتھوک اور پرچون  منگوانا اور خ��د کر النا ممکن ��

۔
�

.� دو�ان�� کھ� ر��� �

۔ اب پ�نا منع �� ، م�وف شاہراہوں اور جگہوں پر �� ە زاروں م�� � س��
اب اس � عالوە23 ب�� � 6 ب��  تک سار� شہر � پ�ل� مقامات پر ��

۔ .نو�� منع ��

ا، چ��ا گھر ، �المن ، او��� شہر بھر � تف��� مقامات ج�� کہ تھی��
۔

�
�ارڻن اور سومنگ پولز بند ر�� �

فرنکفرٹ م�� ماسک پہنا جاتا ��

بتار�ــــخ 2 نوم�� 2020

 موجودە صورتحال � �ارە م��
تازە ت��ن معلومات

> www.frankfurt.de

> www.amka.de/corona

اہم ڻ�ل�فون نم��
خدمت � ل�� ہمہ وقت حا��
117 116   : وں  �ا نم�� ڈا���

 ص��ہ ہ�سن �  کورونا وائرس �
 متعلق سواالت ک�ل�� ہاٹ الئن: 

5554666 0800 

 �ارکنان جرمن اور ان�لش بول��
.ہ��

.

 :

 مزید زبانوں میں معلومات  آپ کو
:یہاں ملیں گی

  :
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> www.geoinfo.frankfurt.de

ماسک پہن��

https://geoinfo.frankfurt.de/mapbender/application/stadtplan-mini?visiblelayers=1209/6690&scale=25000
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