
 

 

ویروس کرونا شدن گیر همه مناسبت به خروج اولیه محدودیت  

 و پلیس. تصویب کرد را تصمیماین  مارس 20 در بایرن ایالت  مارس محدودیت خروج در بایرن وجود دارد. ۲۱از روز 

 را کار این که هرکسی. خیر یا است شده رعایت آن از خروج محدودیت آیا که کنند می بررسی امنیتیماموران خدمات 

.شود جریمه تواند می ندهد انجام  

 چیز هر. دیگران به کمک یا غذایی مواد خرید ، پزشک مراجعه به، کار رقتن سر برای: است برای همه صادقمر ا این

.بماند منتظر باید و تواند می دیگری  

در ایالت بایرن مجاز  خانواده هنوز اعضای با یا تنهایی به هم تازه هوایو حرکت های ورزشی، استفاده از   ورزش

. اجازه ورود به شود جریمه باید کند مالقات کنند نمی زندگی خانواده با آن در که اقوامی یا دوستان با کس هر است. 

وجود ندارد. لطفا دقت کنید. ها هممیادین و چمنزار  

که عبارتند از:  است مجاز زیرمعتبر دالیل وجود صورت در فقط شخصیو منزل   آپارتمان ترك  

ای حرفه های عالیتانجام ف  

 اهدا ؛ پزشکی های درمان ، پزشک به مراجعه مثال عنوان به) دامپزشکی و پزشکی های مراقبت خدمات از استفاده

 مورد فوری پزشکی دیدگاه از امر این که آنجا تا ، مکمل پزشکی مشاغل به مراجعه و( است مجاز صراحت به خون

(فیزیوتراپیست و درمانی روان مانند)باشد  نیاز  

 اتسفارش ، خانگی اتحیوان افالم ضروری برای، نوشیدنی و غذایی مواد مثال عنوان به) زندگی روزمره اقالم تهیه

 و بانکها ، شنوایی از مراقبت متخصصین ، راپتیک ، پزشکی لوازم های فروشگاه ،هادراگستوری ، ها داروخانه پستی،

 از استفاده برگه انتخاباتی(. تحویل و خشکشویی ، خودرو تعمیرگاه ، بنزین پمپ ، پست دفتر ، خودپرداز دستگاههای

،به این دسته تعلق ندارند آرایشگریسالنهای  از بازدید مانند دیگری خدمات  

 و( موسسات از جخار)یکه محدویت و معلولیت دارند افراد یا بیمار ، مسن افراد ، و دوست دختر و پسرپارتنرازدیدار 

مربوطه خصوصی منطقه درکارهای مربوط به بخش سرپرستی و حضانت  انجام  

حمایت نیازمند خردساالن و افراد همراهی  

خانواده حلقه نزدیکترین در تدفین و مرگ حال درافراد  با همراهی  

دیگر گروه کیلتش بدون و خود درجه اول خانواده اعضای با یا تنهایی به ، تازه هوای در تنفسو ورزش  

مربوط می شود. حیوانات از مراقبت ی که بهاعمال  

 

 >> فرمان عمومی محدودیت اولیه خروج یا رفت آمد به دلیل همهگیری ویروس کرونا 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/rechtsverordnung_farsi_bf.pdf

