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مسک پہنئے

صبح 8 بجے سے شام 22 بجے آپ کو اندرون شہر اور متام خریداری کے  

مراکز میں الزمی طور پر ماسک پہننا ہے، اس کی پچھلی طرف دیکھیں .

متام ٹراموں، بسوں  اور  زیر زمین ٹرینوں میں ماسک پہننا فرض ہے.

فرنکفرٹ م�� ماسک پہنا جاتا ��

 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

  :

تاریخ اجراء : 11 جنوری 2021 
اپنے روابط کو محدود کریں

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؟

سکولوں  کو دور سے پڑھائی کروانے والے   سکولوں می ں تبدیل کیا گیا ہے۔ 

چند خاص کالسوں اورسکول کے آخری سال کی کالسوں کیلئے پہلے کی طرح 

۔   سکولوں میں حارض ہونا الزمی ہے

کنڈرگارٹن کھلے رہیں گے مگر تھوڑی حارضی کے ساتھ،  کم بچوں اور کم 

سٹاف کے ساتھ ۔

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۔

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

سومنگ پولز بند رہے گے۔

 جس تاریخ تک مؤثر ہے:

31  جنوری 2021

 اپنے گھر کے افراد کے عالوہ رصف ایک مزید فرد کے ساتھ    اکٹھا  ہو نے کی

اجازت ہے ۔
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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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