دوﻟﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر  COVID-19اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ )ﻣﺎرچ( آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ی اﻓﺮاد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ:
 ﺗﺮدد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ )ﮐﺎر ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺧﺎﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﻣﻮردﻧﯿﺎز( ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﻮز ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﺳﻪ ﺑﺮﮔﻪ ،ﻣﺪرک درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ،اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ،ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﻏﯿﺮه(.
 ﻫﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۱۵۰ﯾﻮروﯾﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ورزﺷﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﺎو ﭘﺎرک ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻮز وﯾﮋه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ آن "ﻣﺠﻮز
ﻧﻮع " Aﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،زﻣﺎن ورود و زﻣﺎن
ﺗﺮک ﮐﺎر ﺗﺎن در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﻣﺠﻮز را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ) gr.gov.formﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز وﯾﮋه ﻻزم ،ﺗﺮدد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 -۱ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دارو از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮره داﮐﺘﺮ
۲ـ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻻزم
 -۳ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
 -۴ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
 -۵ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ )ﻣﺜﻼ ً ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ،ﻋﺮوﺳﯽ وﻏﯿﺮه( ﯾﺎ دﯾﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻃﻼق
 -۶ﺑﺮای ورزش )ﻓﻘﻂ  ۱ﯾﺎ  ۲ﻧﻔﺮ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ  ۱.۵ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد
 -۷ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺧﻮد )ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر(
ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﻻﯾﻞ ﻓﻮق اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺠﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮم
ﻣﺠﻮز در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ) gr.gov.formaﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺠﻮز ﻧﻮع  ("Bﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮی ﺷﻮد .و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ )راﯾﮕﺎن( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۰۳۳ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
در ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺖ:
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎره ای ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )از  ۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ، ۱ﺗﺎ  (۷ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ [ﻓﺎﺻﻠﻪ] ﻧﺎم [ﻓﺎﺻﻠﻪ] ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ [ﻓﺎﺻﻠﻪ] آدرس ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ آﻧﺮا
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮز ﺧﺮوج را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺧﻄﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪن  ۱۵۰ﯾﻮرو ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ.

