
دولت یونان ممنوعیت عمومی ترافیک را به عنوان یک اقدام محافظت در برابر انتشار COVID-19 اعالم 
کرده است که از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۳ اسفند (مارچ) آغاز می شود. این ممنوعیت ترافیک برای همه 


ی افراد در سراسر کشور اعمال می شود.


طبق اقدامات جدید:

- تردد فقط به دالیل بسیار خاصی (کار، رفتن به پزشک یا داروخانه البته با توصیه پزشک، خرید لوازم مورد 

نیاز) مجاز است.


- برای هر حرکت باید مجوز خاصی با خود داشته باشید.
- عالوه 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 ۱۵۰  یورویی 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 "A گفته 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.form (به زبان یونانی) پیدا کرده و آن را امضا کند.


دالیل دیگر که شما می توانید با داشتن مجوز ویژه الزم، تردد کنید به قرار ذیل است:

۱- برای رفتن پیش پزشک یا برای خرید دارو از داروخانه با مشوره  داکتر


۲ـ برای تهیه مواد غذایی یا احتیاجات الزم

۳- برای مراجعه به بانک در صورت لزوم


۴- برای کمک به بستگان نیازمند

۵- برای شرکت در مراسمی (مثالً تشییع جنازه، عروسی وغیره) یا دیدن فرزندانتان در صورت طالق

۶- برای ورزش (فقط ۱ یا ۲ نفر و با حفظ ۱.۵ متر فاصله) یا برای بیرون بردن حیوانات خانگی خود


۷- برای رسیدن به محل اقامت دائم خود )فقط یک بار(

برای بیرون رفتن با داشتن دالیل فوق احتیاج به مجوزی است که باید آنرا همیشه با خود داشته باشید. فرم 
مجوز در ویب سایت gr.gov.forma (به نام "مجوز نوع B") میباشد و به زبان یونانی باید خانه پری شود. و 

همچنین مجوز مورد نیاز را میتوانید از طریق ارسال پیامک (رایگان) به شماره ۱۳۰۳۳ توسط تلفن همراه 

خود بدست آورید.


در پیامک باید نوشت:
یکی از شماره ای باال که با دلیل بیرون رفتن شما مطابقت دارد (از ۱ ، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶  تا ۷)  که در باال  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  ۱۵۰  یورو میباشید.


