تعليمات حول الحركة أثناء اإلغالق الكامل الجديد:
*سيتم تحديث هذا النص في كل مرة يتم فيها تعديل اإلجراءات
من يوم السبت الموافق  ٧/١١/٢٠٢٠الى على الساعة  ٦:٠٠صباحاً ،ستدخل الدولة بأكملها إغالقًا ثانيًا لمكافحة انتشار فيروس
كورونا (كوفيد  )١٩-حتى
 ١٢/٤/٢٠٢١على الساعة  ٦:٠٠صباحا ً
البلد مقسم إلى مناطق حمراء (مناطق خطرة) واحمر غامق( مناطق خطرة جداً).
التنقل والسفر فقط عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى  13033أو عن طريق إظهار الشكل المناسب للسفر االستثنائي أو
بإظهار مالحظة مكتوبة بخط اليد أو بإظهار شهادة موظف  /صاحب عمل مستقل .غير مسموح السفر بين البالد
• استخدام إلزامي للقناع في الداخل والخارج
 في مناطق االحمر الغامق :ستظل المدارس على جميع المستويات مغلقة وستعقد الفصول الدراسية من خالل التعلم عن بعد(باستثناء :ستكون مدارس التربية الخاصة مفتوحة) .عالوة على ذلك  ،المطاعم والمقاهي (يُسمح فقط بالطلبات الخارجية
والتوصيل) والحانات وصاالت األلعاب الرياضية والمسارح ودور السينما والمتاحف .ستبقى المحالت التجارية المخصصة
لالحتياجات األساسية فقط مفتوحة مثل محالت السوبر ماركت واألسواق الصغيرة والمخابز واألكشاك والصيدليات .المواقع األثرية
في الهواء الطلق ومصففي الشعر وصالونات التجميل (عن طريق تحديد موعد) .ستعمل متاجر البيع بالتجزئة عن طريق "النقر
بعيدًا" و "النقر داخل" .فقط لهذه الحركة  ،من الضروري إرسال رسالة قصيرة فارغة  13032 tiلمدة ثالث ساعات  ،ويمكن
إرسالها مرة واحدة في اليوم وتسمح بالحركة بين البلديات إلى المتاجر( .ستبقى متاجر البيع بالتجزئة مغلقة في الوحدات اإلقليمية
في تسالونيكي ،كوزاني  ،آخايا) سيتم تقديم الخدمات في الكنائس دون وجود المؤمنين .بشكل استثنائي  ،في يوم التحية الرابعة
لمريم العذراء (التاسع من أبريل) بشكل رئيسي الكاتدرائيات المقدسة للبلديات  ،يُسمح باإلضافة إلى ذلك بأداء خدمة بحد أقصى
صا
عشرين شخ ً
 و في المناطق "الحمراء" :ستبقى المدارس الثانوية مغلقة وستقام الفصول الدراسية من خالل التعلم عن بعد .ستبقى المطاعموالمقاهي مغلقة (يسمح فقط للوجبات السريعة والتوصيل) والحانات وصاالت األلعاب الرياضية والمسارح ودور السينما والمتاحف.
ستبقى مدارس الحضانة والمدارس االبتدائية وصاالت األلعاب الرياضية ومحالت السوبر ماركت واألسواق الصغيرة واألكشاك
والصيدليات والمخابز مفتوحة .سيتم فتح مصففي الشعر وصالونات التجميل وخدمات الحمية الغذائية عن طريق المواعيد .ستعمل
بقية المتاجر فقط مع "النقر بعيدًا" .ستؤدي الكنائس خدمات بحد أقصى  ٩أشخاص.
هنا يمكنك أن ترى ما هي "المناطق الحمراء" و "الحمراء الغامق" للبلد.
•
تنبيه :يمنع الحركة في "المناطق الحمراء" من الساعة  ٩مسا ًء وحتى الساعة  5صباحاً .يمنع الحركة في "المناطق الحمراء
العميقة" من الساعة ١٩:٠٠حتى الساعة  .٥:٠٠أثناء حظر حركة المرور  ،يُسمح بالحركة فقط للعمل والصحة ومشي حيوانك
األليف بالقرب من منزل الجميع .سيتم التنقل خالل هذه الساعات عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة (المالحظة المكتوبة بخط
اليد غير صالحة) أو باستخدام الشهادة ذات الصلة إذا كانت ألسباب وظيفية.
** تنبيه :كل سبت وأحد في أتيكا  ،ثيسالونيكي كل سبت واحد الحركة مسموحة لحد الساعة  .١٩:٠٠في األيام األخرى  ،يُحظر
التنقل من الساعة  ٩مسا ًء حتى الساعة  ٥صبا ًحا.
فيما يلي إرشادات حول كيفية السفر:
يُسمح بالحركة فقط عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إل( )١٣.٣٣أو عن طريق ملء نموذج السفر االستثنائي متاح على (
 )forma.gov.grأو عن طريق مالحظة مكتوبة بخط اليد او شهادة تنقل من المدير /صاحب العمل من ارغاني (متوفرة الشهادة
على  eservices.yeka.grمن الساعة  ٥صباحا ً الى  ١٠مساءا ً لألسباب التالية فقط:
السفر من وإلى العمل أثناء ساعات العمل [فقط مع االستمارة ذات الصلة من صاحب العمل] تنبيه :الموظفون الذين يعملون بشكل
شخصي فقط
السفر للطالب [فقط مع النموذج المناسب]
زيارة الصيدلية أو الطبيب (إذا أوصي بذلك) [شفرة الرسالة القصيرة هي ]١

الذهاب إلى سوبر ماركت أو ميني ماركت أو غيرها من المتاجر المفتوحة مع الطعام والضروريات األساسية على مسافة تصل إلى
 ٢كيلومتر من المنزل (عندما يتعذر توصيل المنتجات إلى منزلك) [ شفرة الرسالة القصيرة هي ]٢
للذهاب إلى البنك (إذا كانت المعاملة عبر اإلنترنت غير ممكنة) على مسافة تصل إلى  ٢كيلومتر من المنزل [شفرة الرسالة القصيرة
هي ]٣
من أجل مساعدة شخص محتاج على مسافة تصل إلى  ٢كيلومتر من المنزل [شفرة الرسالة القصيرة هي ]٤
حضور مراسم الجنازة أو الحركة الالزمة للوالدين المطلقين أو المنفصلين لضمان التواصل مع أطفالهم [شفرة الرسالة القصيرة هي
]٥
للتمارين البدنية في الهواء الطلق أو المشي على حيوانك األليف (بشكل فردي أو لحد ثالث اشخاص  ،مع الحفاظ على مسافة متر
ونصف متباعدينوفقط على االرجل او بالدراجة هوائية .ما عدا ايام عطلة نهاية االسبوع يُسمح بالحركة بين البلديات بالسيارة (حتى
ثالثة ركاب أو أفراد األسرة) لممارسة الرياضة البدنية في الهواء الطلق[ .شفرة الرسالة القصيرة ]٦
إلرسال رسالة نصية قصيرة
يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة إلى  )١٣٠٣٣( 13033من هاتفك المحمول مجا ًنا .يجب أن تكون الرسالة على شكل التالي:
{ (رقم سبب خروجك مثل  )١،٢،٣،٤،٥،٦ثم اسمك الكامل وعنوان السكن}
من ثم ستتلقى اإلجابة التالية على رسالتك النصية{ :رقم سبب خروجك و االسم الكامل وعنوان المنزل}.
للحصول على نموذج مكتوب بخط اليد  ،يمكنك أيضًا الكتابة على ورقة فارغة:
• االسم االول االسم االخير.
• عنوان المنزل.
• سبب الخروج (كما هو مذكور في الفئات المسموح بها أعاله) وعنوان الوجهة.
• التاريخ والوقت والتوقيع.
لالنتقال من مكان عملك وإليه  ،يلزم النموذج التالي :التاريخ والوقت والتوقيع (النماذج باليونانية) :تنبيه من  ١٥/٢/٢٠٢١فقط
النموذج الجديد
اما شهادة أ
للموظفين
https://forma.gov.gr/docs/GOV%201%20%CE%92%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE
%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%A1%C
E%93%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%2012.
02.2021.pdf
الصحاب العمل
https://forma.gov.gr/docs/GOV%202%20%CE%92%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE
%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%9B.%2
0%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%
CE%A4%CE%99%CE%91%2012.02.2021.pdf
نموذج شهادة تنقل العامل /صاحب العمل من ارغاني متوفرة بموقع
https://eservices.yeka.gr/
انتباه:

*** يجب أن تنص الشهادة على أن الموظف ليس في حالة توقف عن العمل.
** يجب أن يكون لدى العاملين لحسابهم الخاص أيضًا ملف مطبوع من  TAXISNETيحتوي على بيانات ضريبية للشخص
الطبيعي ونشاط األعمال أو العرض اإللكتروني المقابل.

شهادة سفر لألطفال القصر
شهادة سفر للطالب البالغ
يمكنك زيارة موقع  forma.gov.grللملف بالكلمات.

لكل حركة  ،يجب أن يكون لديك بطاقة الهوية أو جواز السفر مع نموذج مكتمل (مطبوع أو مكتوب بخط اليد) أو الرسالة القصيرة
جاهزة لتقديمها في حالة وجود نقطة تفتيش
———قم بزيارة  forma.gov.grللحصول على تعليمات مفصلة باإلضافة إلى جميع النماذج والشهادات.
"تم تقديم الدعم من حقوق االنسان /٣٦٠مؤسسة معهد المجتمع المفتوح /مؤسسة المجتمع المفتوح”

