دستورالعمل گشت و گذار در اطراف به دلیل وجود ویروس کرونا
از روز دوشنبه  2020/03/23از ساعت  6صبح ،محدودیت گشت گذار ساکنین در سرتاسر یونان براساس
پالن دولت برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا تحمیل شده بود.،
این اقدامات ،که در ابتدا تا تاریخ  6آپریل قابل اعتبار بود و دوباره الی تاریخ  27آپریل تمدید گردیده بود،
حاالت الی تاریخ  4می دوباره تمدید گردیده است.
دستورالعمل برای چگونه سفر نمودن:
گشت وگذار شهروندان برای ضروریات اساسی شان فقط به دالیل ذیل قابل اجازه میباشد.
•
•
•
•
•
•

ویزیت داکتر و یا داروخانه (در صورتیکه توصیه شده باشد)
رفتن به سوپرمارکیت ها و مینی مارکیت ها (مارکیت های کوچک) و دیگر دوکانهای مواد خوراکه
که باز میباشند(درصورتیکه آنها بشما رسانده نتوانند)
رفتن به بانک (در صورتیکه معامله آنالین ممکن نباشد)
بدلیل کمک به افراد نیازمند.
رفتن به مراسم (مثالا مراسم تشییع جنازه  ،عروسی  ،غسل تعمید) طبق قانون ،والدین مطلقه یا جدا
شده برای اطمینان از برقراری ارتباط با فرزندانشان مطابق با مقررات.
برای رفت و آمد به و از محل کار در ساعات کاری  ،گواهی نامه (نوع  )Aتحت مسئولیت تنها
امضاکننده (یعنی کارمند)  ،توسط کارفرما یا در مورد شخص حقوقی  ،توسط نماینده قانونی ارائه
می شود اما در صورتیکه فریلنسر یا خود اشتغال باشد(شخصی که برای خودش کار میکند) توسط
خودش امضا میشود.

شهروندان باید آی دی کارت یا پاسپورت خود را به همراه یک فرم تکمیل شده (چاپی یا دستی) به همراه
داشته باشند .برای دیگر گشت و گذارها گواهی نامه نوع  Bدر مورد هر سفر شخصی که توسط شخص
مربوط به مسولیت خودش امضا شده ،که شامل نام کامل  ،تاریخ تولد  ،آدرس منزل و زمان عزیمت و
همچنین دلیل خاص حرکت میباشد را با خود داشته باشند.

تائیدیه پیامک در صورت چک آماده ارائه است.
فورم گواهینامه گشت وگذار را چگونه بدست بیاوریم.
گواهینامه نوع  Aبرای کارمندان
برای رفت و آمد از کار تکمیل نمودن نوع  Aضروری است :تاریخ ،زمان ،امضاء
گواهی ثبت نام کارگر )(PDF
گواهی ثبت نام کارگر )(DOCX

گواهینامه نوع  Bبرای گشت گذارهای انفرادی
برای گشت گذار انفرادی نوع  Bسه گذینه دارید :پیامک ،فورم چاپی خانه پری شده و یا فورم دستی خانه پری
شده.
.1فرستادن پیامک
شما میتوانید به شماره  13033از تلفونهای همراه تان بدون مصرف پیامک بفرستید.

پیامک باید بصورت X :دلیل گشت و گذار شما و شماره هایل دالیل مثال  ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1که با دالیل
ذیل مطابقت کند.
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ویزیت داکتر و یا داروخانه (در صورتیکه توصیه شده باشد)
رفتن به سوپرمارکیت ها و مینی مارکیت ها (مارکیت های کوچک) و دیگر دوکانهای مواد خوراکه
که باز میباشند(درصورتیکه آنها بشما رسانده نتوانند)
رفتن به بانک (در صورتیکه معامله آنالین ممکن نباشد)
بدلیل کمک به افراد نیازمند.
رفتن به مراسم (مثالا مراسم تشییع جنازه  ،عروسی  ،غسل تعمید) طبق قانون ،والدین مطلقه یا جدا
شده برای اطمینان از برقراری ارتباط با فرزندانشان  ،مطابق با مقررات.
برای تمرینات فیزیکی بیرون از منزل ویا قدم زدن با حیوانات خانگی تان (انفرادی ویا جوره ای با
حفظ فاصله  1.5متر دورتر)

بجواب پیامکهای متنی تان جواب های ذیل را دریافت خواهید نمود:
.1گشت گذار (فاصله  Xفاصله اسم مکمل و آدرس مکمل خانه شما.
 .2فورم را تکمیل نمایید.
متناوبا ا میتوانید فورم را دانلود نموده ،خانه پری کنید ،و با خود یکی از فورم های ذیل را در جایی
که مناسب است بیاورید.
گواهی نامه مستثنی گشت و گذار شهروند )(PDF
گواهی نامه مستثنی گشت و گذار شهروند )(DOCX

 .3فورم دستی یا نوشته شده با دست
در یک کاغذ سفید هم میتوانید بنویسید:
اسم  /تخلص
آدرس منزل
دلیل سفر (همانطور که در باال ذکر گردید کتگوری های که اجازه داده شده) و آدرس مقصد
تاریخ ،زمان ،امضاء

