دستورالعمل گشت و گذار در جریان تعطیلی جدید
سر از روز شنبه تاریخ  2020-11-07از ساعت  06:00صبح تمام کشور به تعطیلی دوم
بمنظور مبارزه با گسترش ویروس کرونا (کووید )19-خواهد رفت .تعزیرات ذیل در سه هفته
آینده در مرحله اجرا خواهد بود.
گشت وگذار شهروندان برای ضروریات اساسی شان فقط به دالیل ذیل اجازه میباشد.








• گشت و گذار فقط با ارسال پیام کوتاه به شماره  13033یا نشان دادن فرم مربوط
به سفر یا نشان دادن یک یادداشت دست نویس امکان پذیر میباشد
استفاده از ماسک در داخل و بیرون اجباری است
مواردی که ذکر میشود بسته باقی خواهد ماند :رستورانت ها و کافه ها (فقط بردن و
رساندن اجازه میباشد) ،بارها ،جیم/باشگاها  ،تئاترها ،سینماها ،موزیم ها ،لیسه/مدرسه
های متوسطه و لیسه/مدرسه های عالی/دبیرستان جاهاییکه آموزش با فاصله انجام
میشود و نمایشگاه های فضای باز
مواردی که ذکر میشود باز باقی خواهد ماند (یکجا با دیگران) :سوپر مارکیت ها،
مینی مارکیت ها ،دواخانه ها ،نانوایی ها ،پرورشگاه ها ،مکاتب ابتدائیه ،مکاتب
خصوصی و کلیساها ( خدمات خود را بدون حضور معتقدین ارائه خواهند داد)
موارد ذیل دستورالعمل چگونه سفر نمودن هستند:

گشت و گذار تنها با فرستادن پیامک بشماره  13033و یا با خانه پری نمودن فورم استثنایی/
مستثنی (در این سایت  ww.forma.gov.grموجود میباشد) ویا بوسیله یادداشت دستی (دست
نوشته) فقط بدالیل ذیل اجازه میباشد:











رفت و آمد به کار در جریان ساعات کاری (تنها با همراه داشتن فورم از کارفرما)
رفت و آمد بخاطر شاگردان ( تنها با داشتن فورم مربوط)
ویزیت داکتر و یا داروخانه (در صور تیکه توصیه شده باشد) [ فرستادن پیامک با
کود] 1
رفتن به سوپرمارکیت ها و مینی مارکیت و دیگر دوکانهای مواد خوراکه و دیگر
ضروریات اساسی (درصورتیکه رساندن مواد به منازل امکان نداشته باشد) [ فرستادن
پیامک با کود] 2
رفتن به بانک (در صورتیکه معامله آنالین ممکن نباشد) [ فرستادن پیامک با کود 3
]
بدلیل کمک به افراد نیازمند [ .فرستادن پیامک با کود ] 4
رفتن به مراسم (مثالا مراسم تشییع جنازه  ،عروسی  ،غسل تعمید) طبق قانون ،والدین
مطلقه یا جدا شده برای اطمینان از برقراری ارتباط با فرزندانشان [ .فرستادن پیامک
با کود ] 5
برای تمرینات فزیکی بیرون از منزل ویا قدم زدن با حیوانات خانگی تان ( بصورت
فردی و یا جوره ای با حفظ فاصله  1.5متر جدا) [ فرستادن پیامک با کود ] 6

برای فرستادن پیامک
شما میتوانید به  13033از تلفونهای موبایل تان بدون مصرف پیام بدهید .پیامک باید به این
شکل باشد.
پیامک باید بصورت X :اسم مکمل و آدرس منزل شما جایی که  Xاست فاصله دالیل گشت و
گذار تان با  ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1که با دالیل مطابقت کند .در جواب پیامک خویش جواب ذیل
را دریافت خواهید کرد .حرکت فاصله  Xاسم مکمل و آدرس خانه تان.
برای فورمهای دست نوشت :میتوانید در یک کاغذ خالی بنویسید:





اسم  /اسم فامیلی
آدرس منزل
دالیل سفر ( طوریکه در کتگوری های ذکر شده باال ذکر گردید) و آدرس مقصد
تاریخ  ،ساعت ،امضاء

برای رفت و آمد به محل کارتان فورم ذیل ضرورت است :تاریخ ،ساعت ،امضاء (فورمهای
بزبان یونانی است)
)Worker Registration Certificate (PDF
Visit forma.gov.gr for the file in word

(برای فایل ورد)
For travel for students:
)Travel certificate for minor student (PDF
)Travel certificate for adult student (PDF
Visit forma.gov.gr for the file in word

(برای فایل ورد)
برای هر حرکت باید آی دی و پاسپورت خود را با فورم تکمیل شده (چاپی/پرنت شده و یا دست
نوشته) ویا تائیدیه پیامک که در صورت چک آماده دارید را با خود داشته باشید.
از وبسایت (  ) forma.gov.grبرای جزئیات دستورالعمل های بیشتر و تمام فورم ها و گواهینامه
ها بازدید نمایید.

