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یونانی ریاست نے عوامی تحریکوں (الک ڈاؤن) پر وسیع پیمانے پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعالن کیا  ،جس کے نتیجے
میں (کووید  )19کو مزید پھیلنے سے بچایا جاسکے۔ پیر  23مارچ کو صبح  6بجے سے عوامی حریک کی اجازت نہیں ہے۔
ملک بھر میں ہر ایک کے لئے نقل و حرکت ممنوع ہے۔
:نئی پابندیوں کے مطابق

•

عوامی نقل و حرکت کو صرف خاص وجوہات اور ضروریات کے لئے ہی اجازت دی جاتی ہے (کام کرنے  ،ڈاکٹر سے ملنے یا
)میڈیکل مشورے کے بعد کسی فارمیسی سے ملنے  ،ضروریات کی خریداری)۔
اپ کو ایک خاص اجازت کی ضرورت ہیں عوامی حرکت کے لیے۔
اجازت کے عالوہ  ،آپ کو اپنی شناختی دستاویزات اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے (اسائیلم کارڈ  ،رہائشی اجازت نامہ ،
)ٹریول دستاویز وغیرہ)۔
اگر آپ قواعد پر عمل نہیں کرے تو  150یورو جرمانہ ہے۔
آپ کو باہر بچوں کے کھیل کے عالقوں  ،پارکوں  ،کھیلوں کی کھلی سہولیات  ،بندرگاہوں میں وقت گزارنے کی
اجازت نہیں ہے۔
:اگر آپ مالزمت رکھتے ہیں اور آپ کو کام پر جانے کی ضرورت ہے تو۔
آپ کو اپنے ساتھ خصوصی اجازت نامہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسے (ویویوسی تیپو ای) کہتے ہیں۔ اس پر آپ کے مالک کے
ذریعہ دستخط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا مستقل پتہ  ،آپ کے کام کا پتہ  ،آپ کے آنے کا وقت اور آپ اپنا کام چھوڑنے کے
وقت بتائیں۔ آپ کو ہمیشہ یہ اجازت نامہ اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا مالک اس اجازت نامے کو ویب پیج پر
(فورمہ۔ جی ار۔ گو) میں تالش کریگا اور اس پر دستخط کرے گا۔
:مطلوبہ خصوصی اجازت نامے کے ساتھ  ،جن وجوہات کی بناء پر آپ کو نقل مکانی کی اجازت ہے  ،وہ ہیں
 )1طبی مشوروں پر عمل کرتے ہوئے  ،ڈاکٹر یا کسی فارمیسی سے ملنا۔
 )2ضروریات کی خریداری کرنا۔
 )3بینک جانے کے لیے ، ،اگر ضروری ہو تو۔
 )4محتاج رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنا۔
 )5کسی تقریب میں شرکت کے لئے (یعنی جنازہ  ،شادی) یا اپنے بچوں سے ملنے کے لئے  ،اگر آپ طالق یافتہ ہو۔
 )6ورزش کے لئے جانا (تنہائی یا جوڑے میں  1،5 ،میٹر کا فاصلہ رکھنا) یا کتے کو گومانا۔
 )7اپنی مستقل رہائش گاہ پر جانا (صرف ایک بار)۔
مندرجہ باال مخصوص ضروریات کو پورا کرنے والی صرف ان حرکات کی اجازت ہے۔ آپ کو ہر ایک حرکت کے لیے ایک
خصوصی اجازت نامہ درکار ہوگا۔ آپ یہ اجازت نامہ یا تو آن الئن فارم کو بھرنے کے ذریعے جاری کرسکتے ہیں جو (فارما۔
جی ار۔ گو) جسے (ویویوسی تیپو بی) کہا جاتا ہے) پر یونانی زبان میں پایا جاتا ہے یا  13033پر ایس ایم ایس (بال معاوضہ)
بھیج کر درج کر سکتے ہیں۔
جس خاص وجہ کی وجہ سے آپ منتقل ہونا چاہتے ہیں اس کا نمبر (اوپر دیکہیں  )1،2،3،4،5،6،7سپیس نام سپیس خاندانی نام
سپیس ادریس۔
جواب کے بطور آپ کو ایک ایس ایم ایس ملے گا  ،جو آپ کو کسی بھی پولیس چیک کے دوران دکھانا ہوگا۔
اگر آپ کے پاس یہ ایس ایم ایس جواب نہیں ہے تو  ،آپ پر  150یورو جرمانہ عائد ہوگا۔

