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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��

فرنکفرٹ م�� ماسک پہنا جاتا ��

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

> www.frankfurt.de

> www.amka.de/corona
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تاریخ اجراء : 16 دسمبر 2020
اپنے روابط کو محدود کریں 

فرنکفرٹ  میں  پرائیویٹ  طور  پر  دو خاندانوں  
کے  ذیاده  سے  ذیاده  5   افراد  اکڻھے  ہو سکتے 

ہیں 

 صحت کا تحفظ سب سے پہلے تآ ا ہے۔ لہذا اس وقت فرینکفرٹ میں عوامی زندگی

  بڑی حد تک محدود ہے ۔ آپ اور دورسوں کے لئے بہرتین تحفظ یه ہے که انسان سے

مکمل طور پر رابطه سے گریز کیا جائے۔

سکولوں اور کنڈرگارٹن کیلئے پر کیا الگوں ہوتا ہے؟

سکول اور کندرگارٹن اب سے فوری طور پر بند ہیں۔

روزمرہ  کی زندگی اور تفریحی اوقات کیلئے کن باتوں کا خیال  رکھنا رضوری ہے؟

 پرچون کی اور تھوک کی دوکانیں، نائیوں کی دوکانیں، ریسٹورانٹ اور رشاب خانے

اب سے فوری طور پر بند ہیں، ترسیل کی سہولت اورخود النا ممکن ہوگا۔

 سبزہ زاروں میں، مرصوف شاہراہوں اور جگہوں پر رشاب پینا منع ہے۔اس کے

 عالوہ23 بجے سے 6 بجے  تک سارے شہر کے پبلک مقامات پر رشاب نوشی منع

ہے۔

 شہر بھر کے تفریحی مقامات جیسے کہ تھیٹر، اوپیرا، چڑیا گھر ، پاملن گارٹن اور

سومنگ پولز بند رہے گے۔

: جس تاریخ تک مؤثر ہے
 10 جنوری 2021
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https://geoinfo.frankfurt.de/mapbender/application/stadtplan-mini?visiblelayers=1209/6690&scale=25000
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