
 مردم  نیب ارتباط به حداقل رساندن  یبرا دیشدقرنطینه 
خود قرار خواهد   قرنطینه نیسخت ترجدی ترین و در  هیژانو 19دسامبر تا حداقل سه شنبه    15از   هلندکشور 

 .گرفت

 . شود  یاعمال م ریز نی، قوان قرنطینه نیح در
 

 
 : روزمره یزندگ یبرا ینیقوان

 ن )اعیاد پیش رو(. ، از جمله در فصل جش  دیدر خانه بمان االمکان یحت •
 .به محل کار بروندباشد که ضروری  واقعا   نکهیبه کار خود در خانه ادامه دهند ، مگر ا دیافراد با •
 .هستند یسال مستثن 13 ر ی . کودکان ز ده میتوانند باهم باشندخانوا 1  اینفر  2، حداکثر  از خانهدر خارج  •
 .دینکن ییرایسال به باال را در خانه پذ  13نفر از افراد   2از   شیبروزانه  •
،   باهم در خانه باشندتوانند  ی نفر م 3مورد وجود دارد: حداکثر   نیاستثنا در ا کیدسامبر  26و  25،  24 تاریخ در  •

 .سال 13 ر یکودکان ز  یبه استثنا
 

 
 : مدارس یبرا ینیقوان

 )دانشگاه ها و یآموزش عال وسساتو م (MBO) متوسطه یو متوسطه ، مدارس آموزش حرفه ا ییمدارس ابتدا •
HBO) نیو همچن یدوره ا ان یامتحانات م یا و امتحان کسانی که یدهند. ممکن است برا یرا ارائه م  نیآموزش آنال  

 .استثنا قائل شوند میتوانند انیو دانشجو ن از دانش آموزا تیحما  برای و یعمل یآموزش ها
 .خواهند بود  لیتعط ز یمراکز مراقبت از کودکان ن •
کنند باز خواهند   یمهم کار م یآنها در بخشها نیکه والد یکودکان یاز کودکان برا یو مراکز نگهدار  ییمدارس ابتدا •

 .ماند
 

 

 : مغازه ها و اماکن یبرا ینیقوان
  ی، اماکن ورزش  و استخر ، سونا نوهای، باغ وحش ها ، کاز  یحیتفر  ی، پارک ها مانند موزه ها ، تئاترها یاماکن •

 .دوره بسته خواهند بود نیدهند در ا ی)از جمله در هتل ها( ارائه م یدنیکه غذا و نوش موسساتی و  دهیسرپوش 
  ز ین یدست عیصنافروش لوازم  یکفش ، جواهرات و مغازه ها یلباس ، مغازه ها یمانند فروشگاه ها ییمغازه ها •

 .بسته خواهند شد
شود ، مانند   ی در آنها فروخته م ییکه مواد غذا ییمغازه ها ر یها و سا یها ، قصاب ییسوپرمارکت ها ، نانوا •

 .توانند باز بمانند یم  ز یها ن نیپمپ بنز و داروخانه ها 
  ی کنند ، نم یکار م تتو ناخن و  شگرانیها ، آرا شگاهیاز جمله آرا یپزشک ر ی بر تماس غ یکه در مشاغل مبتن یافراد •

 .توانند کار خود را انجام دهند
 .توانند به کار خود ادامه دهند یم باشند یراپزشکیو پ یبر تماس پزشک یمشاغل مبتن یفقط افراد دارا •
 

 
 : یورزش یتهایفعال  یبرا ینیقوان

شرکت کنند ، اما فقط در    یورزش  یها تیدر فعال  گر یشخص د کیبا  ای ییبه تنها میتوانند+( 18بزرگساالن )  •

 .باز  یفضا
 .باز  یشرکت کنند اما فقط در فضا یگروه یباشگاه در ورزش ها کیدر  میتوانندسال و کمتر  17کودکان  •
 

 
 : سفر نیقوان

 .است مجاز  یضرور  یسفرها یفقط برا یحمل و نقل عموم •
 .دیو به خارج از کشور سفر نکن دیماه مارس رزرو نکن لیرا تا اوا خود  یسفر خارج  •


