تماس
Amt für multikulturelle
)Angelegenheiten (AmkA
(069) 212 41515
amka.info@stadt-frankfurt.de
همکاران به زبانهای آلمازن و انگلییس صحبت یمکنند.

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

وﯾﺮاﯾﺶ 16 :دﺳﺎﻣﱪ 2020
ﻣﻌﺘﱪ ﺗﺎ 10 :ژاﻧﻮﯾﻪ 2021

ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﱰ اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺎدي
در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ .
در ﻓراﻧﮑﻔورت ﺣداﮐﺛر  5ﻧﻔر از دو ﺧﺎﻧوار اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺻوﺻﯽ دارﻧد.

همه اطالعات مربوط به وضعیت فعیل
در اینرینت اطالعات بیشری و بطور مرتب بروزرسانز
شده شهر فرانکفورت آم ماین به زبان آلمازن و انگلییس
موجود است:

در مدارس و مهدهای کودک چه رشاییط صدق
یمکند؟

ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺪارس و ﻣﻬﺪﮐﻮدک .

> www.frankfurt.de

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

شماره تلفنهای مهم:
:
خدمات شبانهروزی پزشیک 116 117
خط ویژه ایالت هسن برای سواالت مربوط به ویروس
کرونا0800 5554666 :

ی
در زندگ روزمره و اوقات فراغت چه رشاییط صدق
یمکند؟

ﺧردهﻓروﺷﯽھﺎ ،ﻋﻣدهﻓروﺷﯽھﺎ ،آراﯾﺷﮕﺎﻫﮫﺎ ،رﺳﺗوراﻧﮫﺎ و ﻣﯾﺧﺎﻧﮫھﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻌطﯾل ھﺳﺗﻧد .ارﺳﺎل ﻏذا و ﻏذای ﺑﯾرونﺑر ﻣﺟﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺳوﭘرﻣﺎرﮐﺗﮫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.
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

