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ویروس کرونا: مقررات جدید

از ماسک استفاده کنید

شما باید از ساعت 8 تا 22 در مرکز شهر و تمام 
خیابانهای خرید از ماسک استفاده کنید – به پشت 

صفحه مراجعه شود.  

ریوها، قطارهای رسی    عالس ی و  در کلیه ترامواها، م
اتوبوسها استفاده از ماسک الزایم است.  

به چه چ یز باید توجه کنم؟

تماس

زن و انگلییس صحبت یمکنند .  همکاران به زبانهای آلما

همه اطالعات مربوط به وضعیت فعیل

زن ری و بطور مرتب بروزرسا رینت اطالعات بیش در این
زن و انگلییس  شده شهر فرانکفورت آم ماین به زبان آلما

موجود است:  

اطالعات به سایر زبانها در: 

شماره تلفنهای مهم: 

 116خدمات شبانهروزی پزشیک: 117

خط ویژه ایالت هسن برای سواالت مربوط به ویروس 
کرونا: 5554666 0800

مالقات با خانوار خود و یک فرد دیگر مجاز است.

ی

فرانکفورت ماسک یمزند

 سالمتی از همه چیز مهمرت است. بهمین جهت زندگی عمومی و عادي

 در شهر فرانکفورت محدود شده است. بهرتین حفاظت براي خود و

دیگران اینست که از نزدیک  شدن با دیگران خودداري کنید

تماسهای خود را محدود کنید

رشاییط صدق  در مدارس و مهدهای کودک چه 
یمکند؟ 

مراکز نگهداری از کودکان (مهد کودک) و مدارس بصورت گام به گام باز می شوند.

.

رشاییط صدق  گ روزمره و اوقات فراغت چه 
ی
یمکند؟در زند

 

 مراکز تفریحی در فرانکفورت آم ماین مانند تئاتر، اپرا، باغ وحش، باغ نخل

و استخرهای شنا تعطیل خواهند ماند

خرده فروشی ها و عمده فروشی ها، رستوران ها و میخانه ها بسته باقی 

می مانند. ارسال غذا و غذای بیرونبر مجاز میباشد. سوپرمارکتھا باز 

میمانند. آرایشگاه ها از اول مارس دوباره باز خواهند شد.

آخرین به روزرسانی: 15 فوریه 2021 

قابل اجرا تا: 14 مارس 2021 

�ف دانهای پرتردد مابانها و م� ، خ� ب�ن در فضاهای س
ال�ل ممن�ع است.  

.استفادە کن�دFFP2 شما �ا�د از �ک ماسک جرا� �ا ماسک
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https://geoinfo.frankfurt.de/mapbender/application/stadtplan-mini?visiblelayers=1209/6690&scale=25000



