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)لە ئێوارە یەکشەممەدا) ،حکومەتی یونان ئاگادارییەکی گشتی ڕاگەیاند سەبارەت بە
قەدەغەکردنی هاتوچۆ وەک ئەندازیارێک بۆ پاریزگاری لە باڵو بوونەوەی کۆرۆنۆڤایرۆس .ئەمە
ڕاگەیاندنە یاساییە لە کاتژمێر ٦:٠٠ی کازیوەی ڕۆژی دووشەممەوە  ٢٠٢/٠٣/٢٣مسۆگەر دەبێت.
قەدەغەیی هاتوچۆ بۆ هەمووی واڵتی یونان بە کار دەهێندرێت.

بە پێی ئەندازیارە نۆێکان:
•

هاتوجۆ تەنیا بۆ هۆکارە زۆر تاتبەتەکان ڕێگەپێدراوە( ،هاتوچۆ تەنیا بۆ دوکتۆر ڕۆشتن و
کڕێن دەوا و دەرمان بە ڕێنمای دوکتۆرەوە ،سەرکارچوون ،کڕینی پێداویستیە زۆر گرنگەکانی
ڕۆژانە ڕێگەپێدراوە)

•

بۆ هەر جۆرە هاتوچۆیەک دەبێ ئیجازەنامەی تایبەتی خۆیت هەبێت

•

جگە لە ئیجازەنامەی تایبەت ،هەروەها دەبێ بەڵگەنامەی شوناسی خۆتان لەگەڵ بێت
واتە ئۆزڤایز ،ئایدی کارت ،پاسەپۆرت و هتد.

•

هەرجار لە یاسا الدان بژاردنی  ١٥٠یۆرۆ بە شوێنەوەیە

•

ماننەوە و کۆبوونەوە لە باغچەی ساوە ،پارکەکان و هۆڵ و ساحەی کراوەی وەرزش و هتد،
قەدەغەیە

ئەگەر ئێوە کار دەکەن و دەبێ بچنەوەسەر کارەکانتان :دەبێت ئیجازەنامەیەکی تایبەتتان
پیبێت کە ناوی " بڕوانامەی جۆری  "Aکە لەم بڕوانامەیەدا دەبێ ئیمزای ساحێب کار و ناونیشانی
شوێنی ژیان و شۆێنی کارتان و هەروەها دەبێ لەم بەڵگەیەدا ئاماژە بە کاتژمێری گەیشتنتان بە
شۆێنی کار و کاتژمێر کۆتای کار بکرێت .دەبێ هەمیشە ئەم بروانامەیەتان لەگەڵدا بێت.
ساحێبکارەکەتان خۆی ئەم بروانامەیە لە سەر ماڵپەری ( )forma.gov.grدەبینەتەوە و ئیمزای دەکات
و بۆتان ئامادە دەکات.
دیکەی هۆکارەکان کە هاتوچۆ بۆیان ڕێگەپێدراوە:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ڕۆشتن بۆ الی دوکتۆر یان بۆ کڕێن دەوا و دەرمان کە هەڵبەت بە ڕێنمای و بەڵگەی
دوکتۆرەوە.
بۆ کڕینی پێداویستیە زۆر گرنگەکانی ڕۆژانە
لە ئەگەری پێداویستی زۆر گرنگ بۆ رۆیشتن بۆ بانک
بۆ یارمەتی کردن بە کەسوکارتان کە کێشەی تەندروستیان هەیە
بۆ بەشداری لە پرسە یان زەماوەن .بۆ سەردانی مناڵەکانتان لە ئەگەری تەاڵقدراو بووندا
بۆ وەرزش کردن و سپۆرت (بەاڵم یان بە تەنیایی یان  ٢کەس بە دووری  ١.٥میتر)،
هەروەها بۆ بردنە دەرەوەی سەگەکەتان
بۆ گەیشتنەوە بە شوێنی ژیانتان( ،بەاڵم تەنیا یەک جار)

لەبەر هەموو هۆکارە ئاماژەپیکراوەکان لە سەرەوە ،دەتوانن ئیجازەنامەی تایبەتی خۆی هەڵبگرن
لەگەڵ خۆتان .ئێوە دەتوان دوو کار بکەن ،یان لە سەر ماڵپەری ( )forma.gov.grیەکجار فۆڕمێک کە
ناوی "بڕوانامەی جۆری " Bپڕکەنەوە یان لە ڕێگەی تەلەفوونەکەتانەوە کورتەنامەیەک (بە خۆڕایی)
بنێرن بۆ ڕەقەمی  ١٣٠٣٣کە لە کورتەنامەکەدا دەنووسن - :ڕەقمی ئەو هۆکارەی کە لە ماڵ دێنە
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دەرەوە (ڕەقەمەکان لە سەرەوەیە سەیر بکەن  )١،٢،٣،٤،٥،٦،٧هەروەها ناو و ناز ناو و ناونیشانی
شۆێنی ژیانتان بنووسن.
لە ڕێگەی کورتەنامەوە جوابێکتان بۆ دێتەوە کە دەبێ هەرجار کە داوایان کرد پێتان بێت و
کورتەنامەکان نیشان بدەن .ئەگەر وەاڵمتان نییە ئەوە لە مەترسی ئەوەدان کە  ١٥٠یۆرۆ جەریمە
بکرێن.

