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 عمویم یادار  اتساع به مربوط اطالعات

 

مم خانم ها و آقایان  ! حتر

 

ظاهر  عمویم یادار  ساعات در  ورود  از  قبلاز شما یم خواهیم: لطفا فقط واکسینه شده، بهبود یافته یا آزمایش شده ما
 شوید! 

 

  و  مهاجرت اداره کارمندان  از  محافظت منظور  به
 

، طرفی    ر یسا و ( BFA) فدرال پناهندگ  همراهان و  فراد ا ههم از  حاض 

 از پیشنهادات آزمایشی متعدد در رسارس اتریش استفاده  ا  که   : میکن  یم درخواست
ً
گر واکسینه نشده اید یا بهبود یافته اید، لطفا

 . کنید 

  و  مهاجرت اداره
 

  . است باز  ت  یحما اماتاقد برخ   با  در تطابق و  تیرعا با  عمویم یادار  ساعات در ( BFA) فدرال پناهندگ

  ،عمویم یادار  ساعات در  شخیص مراجعه از  قبل
 
ون صورت به را  خود  قبیل وقت لطفا  . د یکن  یی   تع تلفت   ا ی یکیالکت 

 یقرارها. کند   یم کمک  ت  درگ افراد  همه من  یا به نیبنابرا و  کمک  عمویم یادار  ساعات در  افراد  تعداد  کاهش  به قبیل باتانتصا

 . کند   یم کمک  جهت ن   انتظار  طوالن   زمان از  یت  وگلج هب ی   نچهم قبیل

ون صورت به ها  وستیپ ارسال فرصت از   به لینک قیطر  از  توان یم را  مربوطه تماس اطالعات. د یکن  استفاده پست ا ی یکیالکتر

 . افتی مقاله نیا ر یز  موقعیت های

 : د شو  تیرعا د یبا شخیص یقرارها یبرا ر یز  ی   قوان ،سالمنر  منظور  به

ون صورت به قبیل قرار  •  تلفن   ا ی یکیالکتر

 عمویم یفضاها تمام ر د د یبا که بدون دریچه بازدم )محافظ دهان و بین  نزدیک(، FFP 2پوشیدن ماسک با کالس حفاظنر  •

 . شود  نیم اعمال قانون   یاستثناها یبرا مورد  نیا. شود  داشته نگه اسانسور  یها ستمیس و 

 یفضا حاض   حال در  که  است ذکر  به الزم. هستند  مستثن   قاعده نیا از  خانه کی در  ساکن افراد  : فواصل حداقل ینگهدار  •

 امکان صورنر  در  تنها  رسیم ساختمان به ورود . دارد  وجود  انتظار  محل و  عمویم دفتر  در  همراهان و  ها  مهمان   یبرا یمحدود

 . باشد  داشته وجود  انتظار  قسمت در  الزم باز  یفضا و  شود  مشاهده فاصله حداقل که  است ر یپذ

  الوه،بع. د یت  بگ تماس 1450 شماره با  و  د یبمان خانه در  د،یترس یم شدن آلوده از  ا ی د یکن  یم احساس را  عالئیم اگر  •
ً
 لطفا

  و  مهاجرت اداره به بالفاصله
 

کت خود  مالقات قرار  در  د یتوان نیم بهداشنر  لیدال  به که  د یده اطالع( BFA) فدرال پناهندگ   رسی

 . د یکن


