اطالعیه در رابطه با زدن ماسک اجباری از  27آپریل  2020دراماکن و وسایل نقلیه عمومی
در کجاها زدن ماسک اجباری است؟
در محلهای عمومی مانند فروشگاههای بزرگ و کوچک ،بازاهای هفتگی و وسایل نقلیه عمومی مانند
تاکسی ،اتوبوس و قطار و غیره.
چگونه باید از ماسک استفاده کنیم تا در مقابل بیماری کرونا محفوظ بمانیم؟
ماسک باید قسمت دهان و بینی را بخوبی بپوشاند .لزومی ندارد که ماسک یکبار مصرف خریداری
شود یا اینکه ماسک پارچه ای دست دوزباشد  ،بلکه ماسک می تواند از پارچه ای ،روسری و یا شال
ساده ای هم باشد که بخوبی دهان و بینی را پوشاند.
از کجا میشود ماسک را تهیه کرد؟
بسیاری از افراد خیر بطور خصوصی در حال دوختن ماسکهای پارچه ای هستنند وآنها را بطور
رایگان در اختیار افراد میگذارند .اکثر فروشگاهها این ماسکها بطور حراج برای فروش عرضه
میکنند.
چه کسی مجبوراست برای حفاظت خود و دیگران ماسک بزند؟
همهٔ افراد موظف و مجبور هستند ماسک بزنند .فقط افرادی از زدن ماسک معاف هستند که کودکان
زیر شش سال باشند ،افراد معلول و بیماری که زدن ماسک برای آنها امکان ندارد و یا اینکه ازطریق
ماسک برایشان مشکالت دیگری ایجاد میشود .این افراد میبایستی برای نزدن ماسک گواهی پزشکی
داشته باشند.
چه اتفاقی در اماکن و وسایل نقلیه عمومی پیش میآید اگر فردی از زدن ماسک خودداری کند ؟
تا چهارم ماه مای به افرادی که ماسک نزنند  ،ابتدا یک اخطاریه داده می شود .از تاریخ چهارم ماه
مای  ،هزینه اخطاریه/جریمه  10.00یورو میباشد .اگر کارکنان فروشگاه های بزرگ یا کوچک
دهان و بینی خود را با ماسک نپوشانند و هیچگونه اقدامی در جهت حفاظت خود و مشتری انجام
ندهند ،مالک فروشگاه برای این رفتار بی مسوالنه  250.00یورو مجازات/جریمه میشود.
چه مرجعی بر قانون زدن ماسک اجباری نظارت میکند؟
 Ordnugsamtکه وابسته به خدمات شهرداری منطقه/شهر میباشد ،این نظارت و کنترل
را انجام میدهد .اگر مواردی پیش آید ،که دخالت پلیس در آن الزامی است ،پلیس هم انجام وظیفه
میکند.
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