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امکان پذیر کردن  با را کرونا روسیو از جلوگیری یبرا الزمر تدابی آنهالت-زاکسن ●

است که هر فرد  الزم با این وجود، .تنظیم کرده است، هامحدودیت محتاطانه  اهشک

 و خود از محافظت یبرا لطفا. ارتباطات محدود کندترین  ضروریارتباطات خود را به 

 .دیکن کمکهمکاری و کرونا،  روسیو برابر در گرانید

 روزمره یزندگ در را خود رفتار دیبا ما همه روس،یو وعیش از یریجلوگ یبرا ●

 :میکن تیرعا را ریز نیقوان ژهیو به و میده قیتطبکنیم واصالح 
o کنید. حفظدر بین عموم  را گرید افراد با فاصله متر ۱.۵ حداقل 
o ینیب و دهانپوشش  داشتن با ، نباشد ریپذ امکان یمتر ۱.۵ فاصله که کجا هر در 

 .دیکن محافظت گرانید و خود از
o .دستان خود را مرتبا بشویید 
o دیكن یخوددار كردن بغل ای دادن دست با یرسپ احوال و سالم از. 
o به ) آرنج ودر روی برگردانید گرید افراد از شهیهم: دیکن یم عطسه ای سرفه اگر

 .دیکن سرفه دستمال ای (حالت خمیده

o کرونا هشدار برنامه از (Corona-Warn-App )دیکن استفاده. 

اعضای یک خانواده دیگر  با خود خانواده یعضابرای ا فقط ها جشن و مالقات ها ●

کودکان  حداکثر پنج نفر باشند. تواند می مجاز است. به طوریکه، اعضای خانواده دیگر

 سال مستثنی هستند. ۱۴زیر 

به  تواند یم یدنینوش و غذا ، حال نیا با.  هستند ستهمچنان به بارها و ها رستوران●  

 .شود دهدا یا تحویل فروخته بیرون

 ،ها فروشی  روزنامه دارو، یها فروشگاه ها، داروخانه ،ییغذا مواد یها فروشگاه● 

 همچنان ارسال و لیتحو خدمات باز خواهند ماند.و غیره همچنان  ها یفروش کتاب

 .است ریپذ امکان

 



 امکان آنهالت-زاکسن یها یفروش خرده در جدیدا قت قبلی خرید(ترمین خرید )و● 

 قیطر از ها فروشگاه در راترمین )وقت قبلی خرید(  توانند یم انیمشتر. است شده ریپذ

 .کنند رزرو نترنتیا ای تلفن

بسته  دیبا یحیتفر یها پارک و یورزش یها سالن ،های بازی سالن ، ها هتل ، سینماها● 

 مجاز دنیدو مانند یانفراد یاه ورزش.  است ممنوع زین یباشگاه یها ورزش  باشند.

 .است

 برگزار یحضور صورت به حاضر حال در  سیونتراتگاین و زبان یها کالس● 

.  هستند یمستثن موارد نیا از اند شده یزیر برنامه قبل از که یامتحانات.  شود ینم

 .است ریذپ کان)مجازی( ام ای آنالینهسین کالهمچن

 یها کالس ، 2021 مارس اول از. شود برگزار می با محدودیت فعالیت مدارس● 

 ریسا در .شود برگزارخاص  مدارس و ییابتدا مدارس در دوباره تواند یم یحضور

 .شود انجام تواند یم محدودطور  به منظم یتهایفعالمدارس 

 ممکن ، حال نیا با.  کنند آغازبه کار می دوباره ،کودکان همه یبرا ها، کودک مهد● 

 .باشد داشتهارائه خدمات وجود  و شروع به کار زمان یبرا ییها تیمحدود است

 از دیبا ها مغازه در انیمشتر نیهمچن و رهیغ و یتاکس ، قطار ، اتوبوس در مسافران● 

 فاده( استFFP2رای مثال ماسک جراحی یا ماسک ) بپزشکی  ینیب و دهان پوشش یک

 .کنند

 متری ۱.۵فاصله  حفظ عدم در صورتشود.  اگر کالس های حضوری برگزار می● 

 استفاده کنند.در مدرسه  ماسکباید از  ،به بعد ۷دانش آموزان مقاطع 

 :بپوشانند را خود ینیب و دهان دینبا لزوما   ریز افراد ●

o سال 6 ریز کودکان 

o آنها همراه نیهمچن و شنوا کم و ناشنوا افراد 
o ماسک توانند ینم یسالمت ای یباردار ، )معلولیت( ناتوانی لیدل به که یافراد 

 .بزنند

 .سالم و سالمت بمانید● 


