
 

وبرکاتہ ہللا ورحمتہ علیکم السالم  

 دارلحکومت اور ہیسن صوبہ سے وجہ کی( ڈاون الک) وائرس کورونا کہ ہیں بتاتے کو آپ ہم

۔ہے یوں کچھ خالصہ مختصر کا 2020 اپریل 16۔ ہیں گئے بنائے قوانین نئے کیا میں ویسبادن  

 اعالن کا فیصلے اس ہوگا کیا بعد کے مدت اس۔  گے ہوں الگو تک 2020 مئی 3 قوانین یہ 

گی کرے کو اپریل 30 حکومت   

 سماجی رابطے اور وزٹ پر پابندی

 مطلب کا اس۔  گی رہیں  برقرار تک 2020 مئی 3 بندیاں پا  طرح کی پہلے پر رابطے سماجی۔ 

 دوسرے اور اپنے باہر اور ہیں سکتے جا باہر اکھٹے ہی افراد دو صرف طرح کی پہلے کہ ہے

 بھی اب طرح کی پہلے خانہ اہل ۔فیملیہے ضروری رکھنا فاصلہ میٹر 1.5 درمیان کے لوگوں

 کے مارچ 23 آپ معلومات مزید متعلق کے پابندیوں پر رابطے سماجی۔ ہیں سکتے جا باہر اکھٹے

  https://bit.ly/345jkCy   ہمارے مضمون میں حاصل کر سکتے ہیں۔

  برقرار بھی اب طرح کی پہلے پابندی پر کرنے وزٹ کو ہومز نرسنگ اور ہوم اولڈ ، ہسپتالوں۔ 

 وفات کی اپنے کسی پر طور کے مثال ہے، اجازت کی وزٹ میں صورت کی مجبوری صرف ۔ہے

۔پر   

۔ قوانین کی خالف ورزی کرنے کی صورت میں ،فی شخص پہ 200 سے 5000 یورو کے  

 درمیان جرمانے ہیں

 اسکولوں اور کنڈرگارٹن  

 جاہیں ہو شروع کھلنا دوبارہ سے 2020 اپریل 27 آہستہ آہستہ اسکول ادارے کےتعلیمی ہیسن۔  

 آخری جو کالسیں بڑی کی اسکولوں ہائی کے اداروں تعلیمی کے قسم تمام صرف پہلے لیکن گے،

 سے سب اور کالس چھوٹی اگلی بار ہر ہی ایسے اور کالسیں چھوٹی سے اس پھر۔ ہیں میں سال

۔گے جاہیں کھولے اسکول پرائمری پہ  آخر   

۔ گے رہیں بند بھی اب( کیٹاس) سنٹر ٹاگ کنڈر اور کنڈرگارٹن    ۔ 

 کیا کھلے گا کیا بند رہے گا؟ 

 سو آٹھ رقبہ کا ان ہے  ملی اجازت کی کھولنے کو دوکانوں جن ، سے 2020 اپریل 20 ،پیر - 

 اس بھی دکانیں کی ،کتابوں دوکانیں کی مرمت سائیکل ، ورکشاپ آٹو۔ چاہیے ہونا تک میٹر مربع

۔ ہیں سکتی جا کھولی ہوئے اترتے پورا پہ قاعدے  

 اور ڈیلوری ہوم سے ریسٹورنٹگے،  رہیں بند بھی اب طرح کی پہلے کلب اور بار، ، ریسٹورنٹ۔ 

 ڈیلوری ہوم بعد کے 2020 اپریل 20 بھی سے دکانوں کی کریم آئس ۔ ہے اجازت کی وے ٹیک

۔سکتےہیں کروا   



 پر اقدامات حفاظتی متعلق کے صفائی کو مئی چار میں ہیسن  (ڈریسرز ہیئر)  دوکان کی حجام۔  - 

۔ہے اجازت کی کھولنے ہوئے کرتے عمل  

ی۔گ رہیں بند بھی اب گاہیں عبادت دیگر اور خانے عبادت ، مساجد ، چرچ۔    

 2020 اگست 31 (ساتھ کے سامعین)  میچ کا بال فٹ یا تہوار قومی کوئی جیسے پروگرام بڑے

۔ہے ممنوع تک  

 حفاظتی ما سک 

 کی پہننے ماسک حفاظتی دوران کے سفر میں ٹرینوں یا بسوں اور دوران کے خریداری حکومت 

۔ ہے نہیں فرض یہ لیکن ہے، کرتی سفارش  

 آٹھ شام سے بجے آٹھ صبح روزانہ پر 0611318080: نمبر ٹیلفون انفارمیشن ویزبارڈن آف سٹی 

۔کریں حاصل معلومات تک بجے    

 الئن ہاٹ  لئے کے  کرنے حاصل معلومات اور سواالت  مزید میں بارے کے وائرس کورونا 

۔تک بجے  آٹھ شام سے بجے  آٹھ صبح روزانہ - 5554666-0800: ہیسن  

 3 شام ، 2020 ، اپریل 16) ہے، یوں کچھ  معامالت بارےمیں کے وائرس کورونا میں ویزبارڈن 

 نو ،اور یاب صحت افراد 181 سے میں ان۔  شکار کے 19 کوویڈ مثبت لوگ 269(: تک بجے

۔ ہے ہوچکی واقع موت کی افراد  

الجزا احسن ہللا جزاکم  


