
وس كورونا   تعليمات حول كيفية التنقل بسبب فير
ا لخطة الدولة  ٦الساعة    ٢٠٢٠/ ٣/ ٢٣من يوم االثنير   .

ً
ي جميع أنحاء اليونان ، وفق

 
صباًحا ، تم فرض قيود عىل حركة السكان ف

وس  لمكافحة انتشار الكورونا فير . 
 

ي البداية حت  
 
ي كانت سارية ف

مايو   ٤أبريل ، واآلن تم تمديدها مرة أخرى حت   ٢٧تمديدها حت  أبريل وتم   ٦هذه التدابير ، الت   
 

  :تعليمات حول كيفية السفر 
ي ال يمكن تلبيتها إال لألسباب التالية

  :ال ُيسمح بانتقال المواطنير  لتلبية احتياجاتهم األساسية الت 
 .(زيارة صيدلية أو طبيب )إذا تم التوصية بذلك •

وريات )عندما ال   الذهاب إىل السوبر ماركت أو  • ي تحتوي عىل المواد الغذائية والض 
السوق الصغير أو المتاجر المفتوحة األخرى الت 

 .(يمكن توصيلها إليك
نت •  .(الذهاب إىل البنك )إذا لم يكن من الممكن إجراء المعامالت عير اإلني 

 .من أجل مساعدة المحتاجير   •
ي القانون أو الحركة الالزمة لآلباء المطلقير  أو المنفصلير  لضمان  الذهاب إىل حفل )مثل الجنازة ، الزفاف ، الم •

عمودية( كما يقتض 
ا لألحكام الحضانة

ً
 .التواصل مع أطفالهم ، وفق

ي ، مع الحفاظ عىل مسافة   •
ي لمحبوبتك )بشكل فردي أو ثنائ 

ي الهواء الطلق أو المش 
مي  عن بعضها    1.5لممارسة الرياضة البدنية ف 

 .(البعض 
ال من وإىل العمل خالل ساعات العمل ، يتم توفير الشهادة )النوع أ( ، تحت المسؤولية الوحيدة للموقع )أي الموظف( ، من قبل  لالنتق

ي حالة العمل لحسابهم الخاص أو العاملير  لحساب
ي أو ،  ف 

ي حالة الشخص االعتباري ، من قبل الممثل القانوئ 
هم  صاحب العمل أو ، ف 
  .الخاص ، بأنفسهم

ي عىل  بال
نسبة لجميع التحركات األخرى ، تنطبق الشهادة من النوع ب عىل كل رحلة فردية ويتم توقيعها من قبل الشخص المعت 

ل ووقت المغادرة ، باإلضافة إىل السبب المحدد للتنقل   .مسؤوليته الخاصة وتحتوي عىل االسم الكامل وتاري    خ الميالد وعنوان المي  
الهوية أو جواز السفر معهم جنًبا إىل جنب مع نموذج مكتمل )مطبوع أو بخط اليد( أو رسالة تأكيد   يجب أن يحمل المواطنون بطاقة

ي حالة الشيك
ي كل حركة جاهزة لتقديمها ف 

ة ف    .قصير
  كيفية الحصول عىل نموذج شهادة الحركة

  اكتب شهادة للموظفير  
قت والتوقيعلالنتقال من وإىل العمل ، يلزم ملء نموذج نوع ا: التاري    خ والو    

  (PDF) شهادة تسجيل العمال
  (DOCX) شهادة تسجيل العمال

  
  شهادة النوع ب للحركات الفردية

ي شكل مطبوع أو مكتوبة بخط اليد 3بالنسبة للحركات الفردية )النوع ب( ، لديك 
ة ، معبئة ف  خيارات: رسالة نصية قصير .  

 SMS أرسل .1
ة إىل  من هاتفك المحمول مجانا   03313يمكنك إرسال رسالة نصية قصير ً.  

ل) X :بالشكل SMS يجب أن تكون رسالة   مسافة( االسم الكامل وعنوان المي  
المطابق لألسباب التالية 6و   5و   4و   3و   2و   1هو سبب الحركة بالرقم   X حيث :  

 .(لزيارة الصيدلية أو الطبيب )إذا تمت التوصية بذلك .1
وريات )عندما ال  الذهاب إىل السوبر  .2 ي تحتوي عىل المواد الغذائية والض 

ماركت أو السوق الصغير أو المتاجر المفتوحة األخرى الت 
 .(يمكن توصيلها إليك

نت .3  .(الذهاب إىل البنك )إذا لم يكن من الممكن إجراء المعامالت عير اإلني 
 .من أجل مساعدة المحتاجير   .4

لزفاف ، المعمودية( حسب ما يقتضيه القانون أو الحركة الالزمة لآلباء المطلقير  أو المنفصلير   الذهاب إىل حفل )مثل الجنازة ، ا  .5
ا لألحكام ذات الصلة

ً
 .لضمان التواصل مع أطفالهم ، وفق

ي أزواج ، مع الحفاظ عىل مسافة  .6
ي بأعداد زوجية )بشكل فردي أو ف 

ي الهواء الطلق أو المش 
 عن  مي    1.5لممارسة الرياضة البدنية ف 

 .(بعضها البعض
ل X ستتلق  اإلجابة التالية عىل رسالتك النصية: مساحة الحركة   مساحة االسم الكامل وعنوان المي  

 امأل النموذج  .2
يل أحد النماذج التالية وملئها وجلبها معك ، حسب االقتضاء  من ذلك ، يمكنك تي  

ً
  .بدال



  (PDF) شهادة استثنائية لحركة المواطن 
ائية لحركة المواطن شهادة استثن  (DOCX)  

  
 نموذج مكتوب بخط اليد  .3

ا الكتابة عىل ورقة فارغة
ً
  :يمكنك أيض

  االسم االول االسم االخير 
ل   عنوان المي  

ي الفئات المسموح بها أعاله( وعنوان الوجهة
 
  سبب السفر )كما هو مذكور ف

 التاري    خ والوقت والتوقيع 


