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  ( ، كإجراء لمنع المزيد منحظر تجول عام حركات العامة )ت اليونانية عن قيود صارمة واسعة النطاق على ال حكومةأعلنت ال

. الحركة مقيدة للجميع )آذار( مارس 23صباًحا يوم االثنين   6:00ال يُسمح بالتنقل من الساعة   أنتشار فايروس كورونا. حيث

.في جميع أنحاء البالد  

 معلومات بخصوص حظر التجول: 

إال ألسباب واحتياجات محددة للغاية )العمل ، زيارة الطبيب أو الصيدلية بعد الحصول على المشورة   ال يُسمح بالتنقل •

 .سوق لشراء الضروريات(الطبية ، الت

 . تنقل داخل البالدتحتاج إلى تصريح خاص لكل حركة  •

الهوية الخاصة بك )بطاقة   أو تبق حامال لوثيقة تعرفتك الشخصية، يجب أن  باإلضافة إلى تصريح التنقل الخاص •

 . اإلقامة ، وثيقة السفر ، إلخ.(بطاقة  ،  )األوسقايز( اللجوء

 يورو في حال مخالفتك او عدم تقيدك بالقواعد.  150ستتعرض لغرامة قيمتها  •

 الوقت في مناطق لعب األطفال الخارجية والمتنزهات والمنشآت الرياضية المفتوحة والموانئ. ال يُسمح لك بقضاء •

  Α و هو عبارة عن شهادة نوعية يجب أن يكون لديك تصريح خاص معك إذا كنت موظفًا وتحتاج إلى الذهاب إلى العمل:

عنوانك  ضمنها ب العمل ويذكررمن قبل  ايجب أن يتم توقيعه حيث «.βεβαίωση τύπου Α» ا باللغة اليونانيةهيطلق علي

 تطيعسي. بحوزتكعلى هذا التصريح  اإلبقاءالدائم وعنوان عملك ووقت وصولك ووقت مغادرة عملك. تحتاج دائًما إلى ا 

 . يوقع عليه ان  وباللغة اليونانيه  forma.gov.grمن خالل الموقع األلكتروني  على هذا التصريح الحصول صاحب العمل

 ، هي:بعد الحصول على تصريح التنقل أو الشهادة النوعية، لقنتبال من خاللهااألسباب التي يسمح 

 ب.الطبي تعليماتوذلك عمال بصيدلية الطبيب أو الزيارة  (1

 ة. لضروري ا للحاجايات التسوق (2

 .لبنك عند الضرورةا  ذهاب إلىال (3

 من هم بحاجة للرعاية.  رعاية األقارب (4

 كنت مطلقا. زواج( أو لزيارة أطفالك في حال أو)أي جنازة  مناسبةلحضور ( 5

 مع مشيت( أو الفيما بينكم متر 1.5على مسافة اإلبقاء  أزواج ، مع حالة للذهاب لممارسة الرياضة )االنفرادي أو في( 6

 .الكلب

 .الذهاب إلى مكان إقامتك الدائم )مرة واحدة فقط(( 7

 كما .تنقل أعاله. ستحتاج إلى الحصول على تصريح خاص لكل حركة ذكورةالتي تخدم االحتياجات الم تنقالتيسمح فقط بال

  forma.gov.grالموقع :   يمكنك إصدار هذا التصريح إما عن طريق ملء نموذج عبر اإلنترنت موجود باللغة اليونانية على

،   13033( على الرقم ة)مجان نصية ( أو عن طريق إرسال رسالة Βأو شهادة نوعية  " βεβαίωση τύπου Β)يطلق عليه " 

 مع ذكر ما يلي:

  غ[ اللقباغ[ االسم ]فرا( ]فر7أو  6أو  5أو   4أو   3أو  2وأ  1)انظر أعاله   بالتنقل من اجلهرقم السبب الخاص الذي ترغب  

 العنوان. و من ثم غ[ ا]فر )الكنية(

 للشرطة.  تدقيق، والتي ستحتاج إلى إظهارها خالل أي  على رسالتك ستصلك رسالة نصية قصيرة كرد

 يورو. 150هذا ، فسيتم تغريمك بمبلغ  الرسالة النصية  إذا لم يكن لديك رد


