
 این قوانین مربوط به ایالت بایرن می باشند:

 

 محدودیت خروج

محدودیت خروج یعنی همه ی افراد باید در خانه بمانند و هنگامی که با افراد دیگر مالقات می کنند 

 باید فاصله یک و نیم متری را حفظ نمایند. 

همه ی رستوران ها می بایست تعطیل شوند زیرا بسیاری از افراد در این مکانها یکدیگر را مالقات 

کرده و ممکن است خود را آلوده کنند. به استثنای زمانی که افراد غذا را از رستوران با خود به 

ب منازل به همراه می برند. در اینصورت رستوران ها اجازه دارند همچنان باز بمانند و غذا را در

 مردم تحویل دهند. 

 

 ممنوعیت بازدید

 از بعضی مکان ها بازدید کنید. همانند مکان های زیر: اجازه نداریددیگر 

 بیمارستان ها 
 به استثنای موارد زیر:

 یعنی فقط نزدیکان درجه یک او زمانی که زنی فرزندی به دنیا آورده باشد، خانواده اش -

 نند او را مالقات کنند. می توا
 زمانی که کودکی بیمار می شود، تنها نزدیکان درجه یک او می توانند از او دیدار کنند. -
 همچنین اجازه دارید کسی را که به زودی فوت خواهد کرد مالقات کنید.  -

 

 مراکز مراقبت و نگهداری 
 در این مراکز افرادی زندگی می کنند که نیاز به مراقبت دارند. 

 

 مراکز مراقبت از معلولین 
 هنگامی که افراد معلول در این مراکز سکونت دارند.

 

 خانه های سالمندان 
 در این خانه ها افراد سالخورده ای زندگی می کنند که نیازمند مراقبت و نگهداری هستند.

 

 کمپ های پناهندگی 

( امکان بازدید از محل اسکان پناهجویان Donau-Riesاز این پس در منطقه دوناریس )

 پناهندگی( وجود ندارد.)کمپ های 

 

رفت و زندگی و یا کار می کنند اجازه ی  در حال حاضر تنها افرادی که در این مکان ها

 آمد دارند.



 همگی باید در خانه بمانند.

 داشته باشید.  دلیل مهمیتنها زمانی می توانید خانه را ترک کنید که 

 دالیل مهم عبارتند از:

 رفتن به محل کار 

 تررفتن به مطب دک 

 قصد اهدای خون 

 )بردن حیوانات خانگی نزد دامپزشک )دکتر حیوانات 

 خریدهای مهم روزانه 
 د برای خرید یا انجام کارهای مهم به مکانهای زیر مراجعه کنید:شما اجازه داری

 سوپرمارکت ها و مغازه های فروش نوشیدنی -
 فروشگاه های غذای حیوانات -
 های پستی را ارسال کردفروشگاه هایی که در آنها می توان بسته  -
 فروشگاه هایی که در آنها می توان عینک و دستگاه های شنوایی خریداری کرد -
 داروخانه ها و فروشگاه های لوازم بهداشتی -
 بانک ها، پمپ بنزین ها و تعمیرگاه های خودرو  -
 بردن نامه های ارسالی به صندوق های پست -
 بردن لباس ها به خشکشویی برای نظافت -

به فروشگاه ها یا مکان های دیگر مانند آرایشگاه ها وسالن های زیبایی  زه نداریداجااما  

 بروید. 

 بیرون رفتن از خانه به منظور تحّرک در هوای آزاد 
به طور مثال هنگامی که می خواهید به پیاده روی بروید یا در هوای آزاد ورزش کنید. اما 

همراه با افرادی که با آنها در یک خانه باشد یا تک نفره تنها در صورتی که به صورت 

 تجمع گروهی داشته باشید. اجازه نداریدبا این حال  زندگی می کنید.
 

 بیرون رفتن برای مراقبت از حیوانات 

 

 بازرسی توسط پلیس

پلیس بازرسی می کند که آیا همگی این قوانین را رعایت می کنند یا خیر. هنگامی که فرد بازرسی 

است بگوید که چرا خانه را ترک کرده است. چنان چه فرد قوانین را رعایت نکند می شود موّظف 

 ممکن است جریمه شود به عنوان مثال جریمه نقدی دریافت کند.


