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 های متداول ویروس کرونا پرسش

 ( 17.00ساعت  اوت، 3اصالحات تا تاریخ  - 65شماره  آپدیت)
 

 ی مقررات های متداول دربارهویروس کرونا: پرسش 
های ی پرسش توانید جواب همهدر اینجا می  اند.وضع شدهراهکارهایی گسترش ویروس کرونا جهت جلوگیری از 

  شود.روز مین متن به طور خیلی مستمر به متداول را در این باره بیابید. ای

 

 ی شهرداری مراجعه کنید؟خواهید به گیشه آیا می 

های شهرداری« را مطالعه کنید و سپس اقدامات بعدی را در آن صورت، نخست اطالعات در بخش »گیشه  

 د. انجام دهی

 

  « مقررات بیشتری را نسازمان مدیریت بحران استان آنتورپپن و »ور شهرداری آنت ، روزهای گذشته در

  تکمیل  استای در ر   رات . این مقر بیشتری به عمل آیدپیشگیری گسترش ویروس کرونا  ازند تا وضع کرد

،  مورد مقررات محلی  ات بیشتر در. برای کسب اطالعاندشده  وضعملی مقررات شورای امنیت 

 مطالعه نمایید.  ئیه وژ  29و  ژوئیه  27)جوالی(،  وئیهژ  24های پلیسی  بخشنامه 

 

 ی نزدیک آینده  ری تست ده تشکیل محوط 

 

کند. در  یاندازی مراه  مخصوص برای تست افراد یهوطمحاوت شهرداری آنتورپن یک  6در تاریخ 

که عالئم بیماری داشته باشند،  بدون این توان وارد شد، ساکنان شهر فقط با اتومبیل میهایی که خیابان

کان خانواده،  ی پزش )یعنخط یک  بر خدمات پزشکیند. بدین ترتیب، فشار توانند تست کرونا بدهمی

 .یابداهش می کها( آزمایشگاهو های اورژانس، بخش 

 

برای اطالعات . مراجعه کرد ی تست به محوطه توان می  ،وبسایت در از قبل و با ثبت قبلیفقط با قرار 

زشک ه پ ری را دارید، بمراجعه کنید. در صورتی که عالئم بیما ی اینترنتیصفحهباره به این  بیشتر در این

 خانواده مراجعه کنید. 

 

 ای پیروی کنیداز مقررات پایه 

 

 12افراد باالی ی استفاده از ماسک )اطالعات بیشتر در قمست »استفاده از ماسک«( برای همه  •

هر مکان خصوصی که  همچنین و  ،است: در تمامی اماکن عمومی اجباریهای انکماین سال در 

دارند. هنگام خوردن غذا و آشامیدن و همچنین در وقت ورزش کردن، استفاده   وآمدرفت مردم در آن 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/57fe2c3a-fbd5-4359-859a-c08a717d622b/20200724_politieverordening_maatregelen_corona%20(1)_ONDERTEKEND.pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/e1ea838b-58b6-43ee-ab9e-e5a5b49c4319/20200727_politieverordening_mondmaskerplicht_corona.fin.pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/112d9e96-4384-4859-a86c-6c124c20649c/politieverordening%2029%20juli%202020.pdf
https://www.antwerpen.be/nl/info/5f23f81ad2c326509c2dd1fb/verwacht-een-groot-covid-testdorp-aan-spoor-oost
https://www.antwerpen.be/nl/info/5f23f81ad2c326509c2dd1fb/verwacht-een-groot-covid-testdorp-aan-spoor-oost
https://www.antwerpen.be/nl/info/5f23f81ad2c326509c2dd1fb/verwacht-een-groot-covid-testdorp-aan-spoor-oost
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استفاده از  اسک اجباری نیست، اما افراد باید یک عدد ماسک به همراه خود داشته باشند.از م

 وی )در منزل( نیز اجباری نیست. ماسک در فضای خص

وآمد ممنوع است: همگان باید در خانه بمانند. فقط تردد ضروری و رفت 6:00و  23:00بین ساعت  •

 به منظور رفتن به محل کار و یا مراجعه به بیمارستان. فوری از این قاعده استثناء است، مثال تردد 

 ارند:همچنان بسیار اهمیت دهداشتی راهکارهای برعایت این  •

o های خود را به طور مکرر بشویید دست 

o وشوی دستان، هر بار از دستمال جیبی کاغذی استفاده کنید و آن بالفاصله بعد از شست

بیندازید. چنانچه دستمال جیبی ندارید، میان آرنج خود سرفه یا  ی دردار در یک سطل زباله

 عطسه کنید 

o ری کنید ران خوددان و آغوش گرفتن دیگاز دست دادن، بوسید 

o  تا حد امکان از تماس فیزیکی با دیگران خودداری کنید. در صورت بیماری حتماً در خانه

 بمانید )و یا در آن صورت با پزشک تماس بگیرید(. 

 گذاری اجتماعیفاصله که  –متری  1.5ی ایمنی  ی افراد موظف به رعایت فاصله لی همه به طور ک •

 باشند. می  –شود نامیده می 

 سال نیازی به رعایت فاصله نیست.  12و کودکان زیر یک خانواده میان اعضای  •

کثر  • کنند( با نفر دیگر )افرادی که ثابت هستند و تغییر نمی  5عالوه بر این، هر خانوار اجازه دارد حدا

 اعدهن قان از اییا رستور فتن به کافه ر  .آیند به حساب نمی  سال 12 کودکان زیر. دیدار داشته باشد

کثر یز در هر م ،ستورانمستثناء است: در کافه و ر  د ناجازه دار  ضای یک خانوادهو یا اعنفر  4حدا

 . بنشیند

کثر با   یرون از منزلدر ب اجازه دارید •  تان نیستنددیگری که از اعضای اصلی خانواده  شخص 9حدا

 اید همواره رعایت شود. اجتماعی بگذاری له گرد هم بیایید. فاص( نفر  10 به شمول خودتانیعنی )

ها و فضاهای دیگر باید اتاق در فضای باز انجام داد. در صورت لزوم، المقدور را حتیها باید فعالیت  •

 به حد کافی تهویه شوند )با باز گذاشتن در و پنجره و غیره(.

شته باشید که  ی بیشتر اتخاذ شوند. توجه دا های خطر باید اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت گروه  •

 ارد: ویروس برای افراد زیر خطر بیشتری د

o   سال  65افراد باالی 

o  ستند و یا مشکالت قلبی، ریه و کلیه دارند افرادی که مبتال به دیابت ه 

o  گیرند.افرادی که زودتر از دیگران عفونت می 

نه ظرف،  ر گو از ه ی مشترککننده دارند، استفادههایی که مراجعه های عمومی و سازماندر مکان •

همچنین استفاده از یک سیگار،  ممنوع است. نوشیدنن و خوردلیوان، بطری، قوطی و غیره برای 

های عمومی و  باشد. استفاده از قلیان در مکانسیگار برقی و غیره توسط چند نفر ممنوع می 

 کننده دارند، کامالً ممنوع است. هایی که مراجعه سازمان

بایل یا ایمیل( را به  ی موکنندگان )شماره مشخصات مراجعه های دیگر،انها و برخی مکدر این مکان •

 کنند:ره می صورت موقت ذخی
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o  هاها و رستورانکافه 

o  استخرها 

o ( کز سالمت  (wellnesscentraمرا

o  قمارخانه( هایی که دستگاه قمار دارندspeelautomatenhallen ) 

o گروهی های ورزشی کالس 

 

ری اجباری باید از  مجاز است و پس از مهلت نگهدا 19-چارچوب کوویددر استفاده از این مشخصات فقط 

 بین بروند. 

 

 داول های متسش پر 

جواب هر یک هم ذکر شده  همه مطرح شده است. آمده که در روزهای گذشته بیش از یج سؤالپن  اینجادر 

 است. 

 

زم  عادر این ساعات  ،حصب 6شب و  11:30ت وآمد بین ساعرفت   رغم منعسؤال: آیا اجازه دارم علی

 تعطیالت شوم؟ 

 ی این کار را دارید.جازه جواب: بله، ا

 

 اسک بپوشم؟ سواری باید مهنگام دوچرخه سؤال: آیا 

 ایبه صورت حرفه که آیا و همچنین این کنیدسواری می به مکانی که دوچرخه دارد  بستگی این جواب: 

 ،های سنگینهنگام انجام ورزش کهند کصیه می و ت بهداشت جهانی  سازمان یر. یا خ  دکنیمیواری سه دوچرخ 

را به خطر اندازد. عالوه بر آن، مکان و زمان  تواند سالمتیمی  دداری شود، زیرااز پوشاندن دهان و بینی خو 

دارد که ویروس و امکان کنید ور می عب دیگر از کنار افرادزیاد   باید توجه کنید که آیاسواری مهم است: وچرخه د

عبور  وغ با دوچرخه ی شلبرای رفتن به نانوایی از یک محله  مثالً  صه: اگرمنتقل کنند. به طور خالرا به شما 

 هاتمرین وآمد رفتکمقه در مسیری ی مساباما اگر به صورت تنها و با دوچرخه پوشید. کنید، باید ماسک ب می

های ه محل سواری ازچرخه مسیر تمرین دو، پوشیدن ماسک اجباری نیست. اگر در یددهانجام می سنگین 

گر، و  کنیدسواران زیادی عبور می و از کنار دوچرخه مسکونی  سواران با گروهی از دوچرخه  همچنین ا

کثر  کنیدی را طی میهای طوالنمسافت : در این صورت پوشیدن ماسک اجباری نفر مجاز است( 10)حدا

 است. 

 اجباری است.  به همراه داشتن ماسککه نوچ،  ماسک به همراه داشته باشیدک در هر صورت، همواره ی

 

های  در صورتی که ورزش شود که در وقت ترک منزل پوشیدن ماسک اجباری است، اما گفته می سؤال: 

 ؟ چیست «های سنگینورزش»اجباری نیست. منظور از ، مدهیسنگین انجام می 

 مالک وجود دارد:  شود یا خیر، چندمیکه آیا ورزشی سنگین محسوب تعیین این برای جواب: 
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ی  گیرد، مانند یک محوطهصورت می مخصوص آن ورزش  ی در محوطهورزش مورد نظر آیا  •

کنندگان اهمیت دارد. عالوه بر این، به ورزشاصله میان همچنین ف وتبال؟ورزشی یا زمین ف

س )لباس ورزشی در ی مسابقه( و لبادر برابر دوچرخه ی تفریحی ی )مثال دوچرخه ورزش لوازم

 شود. توجه می  بر لباس عادی(ابر 

 حی(؟فریتخالف  بر شود )انجام می گین  آیا ورزش به صورت سن •

 

 10در هر صورت ممنوع هستند. همچنین ورزش با بیش از  دنشو که باعث تماس بدنی میی هایورزش

 باشد.شخص بزرگسال ممنوع می 

 

 ؟ عبور کنم آنتورپن دارم از میان استان آیا اجازه سؤال: 

پن  د در داخل استان آنتور ترد حصب 6شب و  11:30  ساعت بین است. مجازد طول روز هر گونه ترد ردجواب: 

 .کندمشکلی ایجاد نمی ها( اصوالً توبانهای اصلی )مانند اراه  ازوسایل نقلیه ممنوع است، اما عبور 

 

 ؟ ون ببرمبیر  م راسگ  ،حصب 6شب و  11:30 ساعت  بینوآمد نع رفت رغم معلیدارم  آیا اجازه سؤال: 

به طوری گی شما اگر حیوان خانجاز نیست. م حصب 6شب و  11:30 تبین ساعگ ا سبروی پیاده جواب: 

 پسخودتان انجام دهید )لطفاً  یپیش خانه بیرون و توانید این کار را  دارد، می  مدفوعادرار/ع فوری نیاز به دف

 شود. ای طوالنی باید در طول روز انجام هروی حیوان خانگی خود را جمع کنید(. پیاده فوع مد از آن

 

 

 های شهرداریشعبه 

 

اطالعات   مدارک. توانید مانند قبل با شهرداری قرار مالقات تنظیم کنید، اما فقط برای صدور برخی ازحاال می 

 . توانید اینجا مطالعه کنیدمی،  شودحاضر ارائه می  خدماتی که در حال وردم دررا جامع 

 

، مراجعه  ی ورود به شهرداری را خواهند داشت. به همین دلیلفقط افرادی که قرار مالقات دارند، اجازه : کرتذ

ورت آنالین وقت بگیرید.  ان به صثمر خواهد بود. بنابراین، بهترین راه این است که خودتبدون قرار قبلی بی 

 زودتر قرار مالقات دریافت کنید. این طور نیست که از طریق تماس تلفنی یا ایمیل 

 

ی که )به صورت . در صورتدر نظر بگیریدرا های شهرداری در شعبه مقررات ایمنی  ،ظیم وقتتندر وقت 

باید بگذرانید، قرار مالقات خود را  ینه در قرنطبه علت داشتن عالئم و یا تشخیص بیماری مدتی را اجباری( 

 ی خود بگذراید.ن قرنطینه بعد از دورا برای

 

 ( استفاده کنم؟ selfserviceloketسرویس شهرداری )سلف  یشعبه  توانم از سؤال: آیا می

https://www.antwerpen.be/nl/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
https://www.antwerpen.be/nl/info/5ebc346b259c0464626cd1c2/afspraak-maken-stadsloket
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در حال حاضر  باشد. تعطیل می  کامالهای شهرداری در تمامی شعبه سرویس سلف یگیشه ،  خیرجواب: 

بدون  استفاده کنید.  Deruneو  مرکزیآنتورپن شهرداری در  attestenzuilهای از دستگاه انید توفقط می 

 .توانید به آنجا مراجعه کنیدقبلی می وقت 

 

  باید شماید. ی ورود به آنجا را داراجازه ( کُد پینا )همراه ب دارقامت مدتا یاکارت هویت با داشتن  فقط 

 عایت تمامی مقررات ایمنی هستید.موظف به رو  کنیدچاپ را خود های مورد نیاز گواهی خودتان 

 

 سناد را چاپ کنید: توانید این امی  attestenzuilهای دستگاه از طریق 

 ( levensbewijs) عدم فوتگواهی  -

 ( attest gezinssamenstellingگواهی خانوار )  -

 (nationaliteitsbewijsگواهی تابعیت ) -

 ( uittreksel strafregisterی عدم سوءپیشینه )گواه -

 های قبلی آدرس کنونی شما درج است و نه آدرس که در آن فقط (، woonbewijsونت )سکگواهی محل  -

 ( geboorteakteگواهی والدت ) -

 (huwelijksakteسند ازدواج ) -

 (.echtscheidingsakteسند طالق ) -

 

تحان عملی رانندگی را  شود، اما من هنوز امی )موقت( من تمام می مّدت اعتبار گواهینامهسؤال: 

 ار کنم؟( بگذرانم. چکnascholing vakbekwaamheidت )ی ارتقاء مهارام بدهم و یا دوره نتوانسته 

 30رسد، تا تاریخ به پایان می 2020سپتامبر  29مارس و  15ها بین هایی که مّدت اعتبار آنجواب: گواهینامه  

براین، شما نیازی به درخواست گواهی یا  نند. بنا کحفظ می در بلژیک اعتبار خود را   2020سپتامبر 

های گواهینامه  شود. این امر شامل حالام می که تمدید به صورت خودکار انجی جدید ندارید، زیرا گواهینامه 

 شود. های پزشکی نیز می ی ارتقاء مهارت( و گواهی)دوره  code 95موقت و همچنین 

 اند:ده های رانندگی نیز تمدید شهای آزمونمهلت

 تمدید شده است. 2020دسامبر  31مهلت گذراندن امتحان رانندگی تا تاریخ   •

 تمدید شده است. 2020سپتامبر  30مهارت رانندگی تا تاریخ  مهلت گذراندن امتحان ارتقاء  •

 

متفاوت است. برای اطالعات  بلژیک های عملی اروپا با دستورالاتحادیه های ستورالعملد برخی موارد، در 

مراجعه   جاییونقل و جابه حمل برای فدرال سازمانوبسایت و  فالندرنوبسایت دولت به در این باره تر بیش

 کنید. 

 

ی مجوزهای ساخت مراجعه کنم و  ن به گیشه ی ساختمای پروانه توانم در مورد پروندهسؤال: آیا هنوز می 

 کنم؟ تنظیم قرار مالقات 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijnen-tot-en-met-31-december-2020
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijnen-tot-en-met-31-december-2020
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens#verlenging-termijnen-tot-en-met-31-december-2020
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus
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( طبق  den Bell، Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpenهای ساختمان )ی پروانه گیشه  جواب:

. در حال 12تا  9شنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت ساعات کاری قبل شروع به کار کرده است، یعنی هر سه 

کی که به   برای رؤیت مدارشوند، مثالای ضروری در چارچوب تحقیقات عمومی لغو نمیحاضر، فقط قراره

توانید مثل گذشته وقت مالقات تنظیم کنید. شما  صورت دیجیتال قابل دسترسی نیستند. شما می 

ی همه های ساختماِن شهری تماس بگیرید.ی پروانه توانید به صورت اینترنتی یا تلفنی با گیشه همچنین می 

 آمده است.  این صفحهاطالعات الزم در 

 

 ؟توانم بکنم وساز خود را رؤیت کنم. چکار میی ساخت خواهم پروندهسؤال: من می 

به قوت خود باقی است، به صورت آنالین محتوای  توانید تا زمانی که راهکارهای کرونا  جواب: شما می 

ی مجوز را مشاهده کنید. برای دریافت پرونده به صورت دیجیتال، به  ه پروند

omgevingsvergunning@antwerpen.be   :ایمیل ارسال نمایید و در قسمت موضوع ایمیل این را بنویسید

‘digitale inzage bevraging aanpalenden  یا ‘ی پروژه[]شماره ’digitale inzage beslissing  ی ]شماره

 پروژه[’. سپس ما پرونده را از طریق ایمیل در اختیار شما قرار خواهیم داد. 

 

( را مشاهده کنم و پاسخ  ruimtelijk dossierی آمایش سرزمین )خواهم محتوای پروندهسؤال: من می 

 آیا هنوز امکان آن وجود دارد؟ م.بده

اند، اما  ی مربوط به آمایش سرزمین موقتاً به حالت تعلیق درآمده های و رؤیت پرونده جواب: تحقیقات عموم

گانه انجام خواهد شد.ها دوباره شروع میکار روی آن ی همهشود. روند بررسی هر پرونده به صورت جدا

  آمده است. این صفحهاطالعات الزم در 

 

( در جریان  openbaar onderzoekوساز کرده بودم و تحقیقات عمومی )سؤال: درخواست مجوز ساخت

 شود؟نجام میبود. این کار در شرایط فعلی به چه نحو ا 

 5ها از تاریخ اند. کار روی آنای که در جریان بودند، موقتاً به حالت تعلیق درآمده جواب: تحقیقات عمومی

در  اند راه ای که در آنتورپن به حالت تعلیق درآمدتحقیق عمومی 70می دوباره شروع شده است. فهرستی از 

گانه انجام خواهد شد. در این مورد میمی  اینجا توانید با  توانید بیابید. روند بررسی هر پرونده به صورت جدا

 آمده است. این صفحهی اطالعات الزم در همه د.اس بگیریهای ساختمان تمی پروانه دایره 

 

 است؟( هنوز باز bedrijvenloketها )ی شرکت سؤال: آیا گیشه 

وجود ندارد. چنانچه نیاز به اطالعات  های شرکت گیشه اضر، امکان تنظیم قرار مالقات با ر حال حجواب: د

با  drijvenloket@antwerpen.bebeو یا ایمیل  033386688ی مشخصی دارید، بهتر است از طریق شماره 

»غرامت بیکاری به خاطر راهکارهای برای درخواست  کلید دیجیتالاین سازمان تماس بگیرید. چنانچه به  

شهرداری   یبا شعبه از دولت فالمان و یا مورد دیگری نیاز دارید:  hinderpremie-coronaکرونا« یا همان 

 .قرار مالقات بگذارید

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/rup-s-in-opmaak
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/openbaar-onderzoek-en-bekendmaking-beslissing
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/contact
https://www.ondernemeninantwerpen.be/contact/bedrijvenloket
https://www.ondernemeninantwerpen.be/bedrijvenloket@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/5a1d59d5ca69bc18a152981b/code-digitale-sleutel
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/de-corona-hinderpremie-maak-u-nu-klaar-voor-online-aanvraag
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/de-corona-hinderpremie-maak-u-nu-klaar-voor-online-aanvraag
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/de-corona-hinderpremie-maak-u-nu-klaar-voor-online-aanvraag
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/de-corona-hinderpremie-maak-u-nu-klaar-voor-online-aanvraag
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  مراجعه کنم؟ Woonkantoorتوانم به سؤال: آیا می

و   Berendrecht, Ekeren, Deurneهای شهرداری های مسکن در شعبههای سازمانی یندگنما جواب:

Wilrijk کثرپذیر نیست. کارمنهمچنان تعطیل هستند. قرار مالقات با این دفاتر امکان بمانند خود را   د حدا

ایمیل:  - 033386066رسانی کنند )تلفن: کنند تا از طریق تلفن یا ایمیل خدماتمی

woonkantoor@antwerpen.be.) 

مراجعه کنید. برای گرفتن وقت با   EcoHuisدر  Woonkantoorتوانید مثل گذشته به شما با قرار قبلی می 

Woonkantoor   ویروس کرونا قرارشان لغو شده بزنید. افرادی که به علت  زنگ 033386066ی به شماره

 شود. ت داده میضروری وقت مالقا، فقط در موارد   است، در وقت گرفتن وقت اولویّت دارند.

 

  مراجعه کنم؟ EcoHuisتوانم به  سؤال: آیا هنوز می 

های خود را رسش کنید و پ مراجعه  EchoHuisتوانید مثل قبل، با قرار قبلی، به یکی از مشاوراِن شما می

س از  وبسایت وقت بگیرید، و پ ی فاکتورهای برق، گاز و آب بپرسید. برای مراجعه باید از قبل از طریق درباره

 شود. ی قرار مالقات توضیحاتی داده می ی نحوه درباره گرفتن وقت به شما 

حاضر است در این زمینه نیز به شما کمک   EcoHuisی دارید، مسلماً ای برای کاهش مصرف انرژاگر برنامه 

تماس بگیرید و یا به نشانی   032170811ی ت با یک مشاور کاهش انرژی با شمارهکند. برای گرفتن وق

plantwerpen@antwerpen.be  .ایمیل ارسال کنید 

 جتماعی ببینید.های ای کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

کز اینترنتی )   ( باز هستند؟ webpuntenسؤال: آیا مرا

 ً کز مجددا ا به طور محدود )یعنی با قرار قبلی و فقط  گیرند، امکار خود را از سر می  جواب: برخی از این مرا

 پذیری که از طریق سازمانی ارجاع داده شده باشند(: افراد آسیب برای 

• Costa 

• Buurtwerking ’t Pleintje 

• Permeke 

• Couwelaer 

• Antwerpen-Centrum (Digipolis) 

• Hoboken 

• Linkeroever 

• Luchtbal 
 

 ذکر شده است.  اینجاات کاری در ها و ساعآدرس

  کنندگان باید از ماسک استفاده کنند.عه اجمر 

mailto:plantwerpen@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/webpunten/detail/coronavirus-impact-op-dienstverlening-webpunten
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تلفن  شماره مک دریافت کنند از طریق توانند به صورت تلفنی کاند. البته، افراد می ها لغو شدهتمامی درس

 و یا برای راهنمایی انفرادی وقت مالقات تنظیم کنند.  032868585

 

کز اینترنتیِ   .همچنان تعطیل هستند  Merksemو  NOVA، Atlas مرا

 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

 سؤال: آیا انبار لوازم منزِل شهر آنتورپن همچنان باز است؟

باشد. تا زمانی که راهکارهای کرونا به قوت خود باقی باشند، امکان ان تعطیل میاین مک خیر، جواب:

د ندارد. مهلت نگهداری برای هر یک از اقالم شش ماه است، اما این مهلت به حالت مراجعه به آنجا وجو 

ها نیز آن زمان نگهداریزمانی که نگهداری این وسایل در حالت تعلیق قرار دارند، مدت آید، تاتعلیق درمی 

جعه کنند و لوازم توانند بعد از دوران بحران فعلی به این مکان مراشود. بنابراین، شهروندان میتمدید می

نها تماس گرفته شود،  خود را تحویل بگیرند. افرادی که تمایل دارند تا در وقت باز شدن مجدد انبار با آ

نشانی ارسال نمایند:  یمیل به این توانند مشخصات تماس خود را از طریق ا می

n.beinboedels@stad.antwerpe 

 

 استفاده از ماسک

 

  سؤال: آیا استفاده از ماسک در خارج از خانه اجباری است؟

عمومی، و  مامی اماکناست: در ت اجباریهای زیر سال در مکان 12استفاده از ماسک برای افراد باالی 

در  وآمد دارند. هنگام خوردن غذا و آشامیدن و همچنینهمچنین هر مکان خصوصی که مردم در آن رفت 

مراه خود داشته  وقت ورزش کردن، استفاده از ماسک اجباری نیست، اما افراد باید یک عدد ماسک به ه

 نیست. باشند. استفاده از ماسک در فضای خصوی )در منزل( نیز اجباری 

 

 : ای نیز هستندپایه مقررات ، افراد موظف به رعایِت این استفاده از ماسکعالوه بر 

 ه بمانید.در صورت بیماری در خان .1

 دستان خود را به طور مکرر بشویید. .2

 بگیرید. متر فاصله  1.5از اشخاص دیگر  .3

 تا حد امکان ازمالقات با دیگران بپرهیزید یا از تجمع با دیگران دوری کنید.  .4

 

 توانم ماسک تهیه کنم؟سؤال: از کجا می 

  ازماسک اضافه  تانخود توانیدشما میماسک توزیع کردند.   قبالشهرداری و دولت فدرال جواب: 

خواهند داری کنید. افرادی که از طریق اینترنت می ها، از طریق اینترنت و غیره خریها، سوپرمارکت داروخانه 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
mailto:inboedels@stad.antwerpen.be
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با لینک قالبی   های اینترنتی قالبی یا ایمیل یا پیامکاه ماسک سفارش دهند، باید مواظب فروشگ

  آمده است. www.safeonweb.beیت یشتر در این باره، در وبسا)فیشینگ( باشند. اطالعات ب

 

 ای را چگونه باید پوشید؟سؤال: ماسک پارچه 

ه ماسک را درست  ککند، اما به شرط آنکرونا را کمتر می  ای گسترش ویروسجواب: پوشیدن ماسک پارچه

ماسک را باید با دقت الزم انجام دهید. در  بپوشید. طرز گذاشتن، برداشتن، پوشیدن، شستن و نگهداری 

 . جامع در این باره آمده است  اطالعات www.antwerpen.be/corona وبسایت

 

 خواهید به دیگران کمک کنید و یا خودتان کمک )پزشکی( نیاز دارید؟آیا می 

 

پزشک خانواده خودم تماس  های آخرهفته و یا تعطیلی رسمی با  توانم در روزسؤال: از چه طریق می 

 بگیرم؟

  کنند. اول به خط پزشکی برایجواب: به خاطر شیوع کرونا، مطب پزشکان کشیک با درهای بسته کار می 

( زنگ بزنید. برای کسب اطالعات بیشتر به  medische triagelijnارزیابی مورد شما و یادداشت مشخصات )

 مراجعه کنید.  این صفحه

 

خواهم آن را در اختیار دکترها و پرستاران قرار  رک دارم. میام جای پاا جلوی خانه سؤال: من گاراژ دارم ی

 توانم این کار را انجام دهم؟ جا بگذارند. چطور می دهم تا اتومبیل خود را در آن 

شود و روی آن  قرار دهید. به شما یک برچسب داده می Zorgparkingام و مشخصات خود را در جواب: ن

شب اجازه دارند   12بح و ص 8ان )دکترها، پرستاران و دیگر پرسنل مراقبتی( بین ساعت نوشته شده که بهیار 

جویی ک به مردم صرفه جلوی منزل و یا درب گاراژ شما پارک کنند. این گونه در وقت تردد آنها برای کم

ا  راه شما ر صورتی که گذارند تا در شان میتلفنشود. آنها روی شیشه اتومبیل خود یک کارت با شمارهمی

  گرفته بودند به آنها زنگ بزنید.

 

دهد پیدا  ای که شهرداری در حال حاضر ارائه می های اجتماعی توانم فهرستی از کمک کجا می سؤال: در 

 کنم؟

های اجتماعی شهرداری در دوران بحران کرونا، به این وبسایت  فهرست کمک  دسترسی به جواب: برای

 werpen.be/socialehulpcoronawww.ant : مراجعه کنید

کز اجتماعی، شارژ کردن کنتور شارژی، در این فهرست اطالعاتی درباره رسانی به افراد مقروض، کمک ی مرا

 ی کودک« و غیره آمده است.های »خانه درآمد، شعبه های محلی برای افراد کمرستوران

 

 نیازمند به کمک را با اتومبیل به جایی ببرم؟سؤال: آیا اجازه دارم به طور داوطلبانه افراد معلول یا  

جا کند، و با رعایت راهکارهای  ان افراد را جابه شود که هر بار یک راننده همجواب: بله، اما خیلی توصیه می

اد رعایت شود. تعداد افرادی را که  متر فاصله بین افر  1.5ی اجتماعی. باید حداقل فاصله   بهداشتی و

http://www.safeonweb.be/
http://www.antwerpen.be/corona
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e75e700cfff6919942e3a2f/zo-bereikt-u-een-dokter-tijdens-het-weekend
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/met-de-auto/zorgparking
http://www.antwerpen.be/socialehulpcorona
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 ی نقلیه دارد. بستگی به نوع وسیله د، جا کر شود جابه می

 

وگوی  توانم برای گفت مچنان می سؤال: اگر مشکل مالی دارم و یا کمک اجتماعی دیگری نیاز دارم، آیا ه

کز اجتماعی )  ( مراجعه کنم؟ sociale centraفوری به یکی از مرا

کز اجتماع جواب: در حال حاضر، ی اول به صورت آنالین یا تلفنی کار کنند. اگر  کوشند تا در وهلهمی  یمرا

مطرح کنید و یا زنگ  این فرم درخواست کمکطریق از شود، سؤال شما مربوط به درخواست کمک می

ات دارید، بعد از تماس تلفنی با یکی از  ید. اگر به طور اضطراری نیاز به یک قرار مالقبزنید یا ایمیل ارسال کن

کز امکان   Pleinهمچنین مرکز اجتماعی  .Deurne Expo, Hoboken en Kiel, De Vondel:  پذیر استاین مرا

اجعانی  )برای مر  De Wilg)برای کسانی که وضع اقامت آنها نامشخص و بحرانی است( و مرکز اجتماعی 

( با قرار قبلی  Sociale Dienst Centrumشناختی دارند( و »مرکز خدمات اجتماعی« )نیاز به کمک روان که

 مانند. می باز

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

کز اجتماعی هستم و نیاز به  اد غذایی دارم. مو سؤال: من تحت پوشش یکی از مرا

کی  جواب: با مددکار اجتماعی خود تماس بگیرید. مددکار به شما اطالع می  دهد که چه وقت و کجا مواد خورا

  توانید تحویل بگیرید.خود را می 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستن همچنی

 

 مراجعه کنم؟ توانم ( به کجا می budgetmeterسؤال: برای شارژ کردن کارِت کنتور شارژی )

از  و یا به یکی  Kasbeheerو  Deurne Expoو  De Vondelتوانید به مرکز اجتماعی جواب: برای این کار می 

ساعته باز هستند، مراجعه کنید. افرادی که تحت پوشش مرکز   24وز هفته به طور هر رکه  ترمینالاین پنج 

واقع در این نشانی شارژ   Zwijndrechtرت خود را در شهرداری توانند کاهستند، می Linkeroeverاجتماعی 

ی رایگان به شماره  اریدر طول ساعات کدر این صورت، اول  Binnenplein 1, 2070 Zwijndrechtکنند: 

 زنگ بزنید و وقت بگیرید.  080099604

 نید.های اجتماعی ببی ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

 ها وجود دارد؟ خانمان در طول روز و شبها برای افراد بی دام کمپ سؤال: ک

کز نگهداری از افراد بی  بیری برای  دهند، تداخانمان که در طول روز و شبانه به این افراد جا می جواب: مرا

 Kerkstraat 43, 2060اند، از جمله مرکز نگهداری روزانه در این آدرس: مقابله با کرونا اتخاذ کرده 

twerpen An کز نگهداری،  یفهرستی از همه  این وبسایت در شان ذکر های مورد نظر آنها، و خدماتگروه مرا

( فقط تلفنی و از طریق ایمیل De Stedelijke Dispatchingا )دهی جاهشده است. تماس با مرکز اختصاص

  مانند.خانمان در آنتورپن باز میهای افراد بی پذیر است. تمام کمپ امکان

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-coronavirus-enkel-nog-3-sociale-centra-open-op-afspraak
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-coronavirus-enkel-nog-3-sociale-centra-open-op-afspraak
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-coronavirus-enkel-nog-3-sociale-centra-open-op-afspraak
https://www.antwerpen.be/socialecentra/formulieren/hulpformulier
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_vert_Kasbeheer_DEF.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_linkeroever.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_linkeroever.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/files/pdf/A3_oplaadpunt_budgetmeters_linkeroever.pdf
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/daklozenopvang-locaties-en-dienstverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
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 ( کنم؟referentieadresتوانم از شهرداری درخواست آدرس مرجع )سؤال: آیا هنوز می 

هّم است که در یک آدرس رسمی ثبت باشید.  ک مالی و مدارک از دولت، م جواب: بله. برای دریافت کم 

 ایمیل ارسال کنید. adressen@antwerpen.beنشانی  چنانچه مایل به درخواست آدرس مرجع هستید، به

 

ی  اجازه دارد برای نظافت به خانه  (dienstenchequeچک خدمات )چی، مثال از طریق سؤال: آیا نظافت 

 من بیاید؟ 

 اد دیگر رعایت شود.که راهکارهای مربوط به رعایت فاصله با افر جواب: بله، منوط به آن 

 

  ( مراجعه کنم؟buurtrestaurantsهای محل )توانم به رستورانسؤال: آیا می

ن نیست، هر  دیگر نیازی به رزرو کرداند. ( مجدداً باز شدهntsbuurtrestauraهای محل )رستوران  جواب:

کثر  صورت الکترونیکی   دقیقه وقت برای غذا خوردن دارد و تنها با کارت بانکی و یا به 45شخص حدا

توران خودش غذا را نحو صحیح  توانید غذا آماده تحویل بگیرید. رس شود پرداخت کرد. شما همچنان میمی

ها و ساعات تمامی دستورالعمل رید.بندی غذا با خود نیاو سته لطفا ظرف یا چیزی برای ب .کندبندی می بسته 

 مانند. تریاها فعال تعطیل میآمده است. البته، کافه  .http://metsense.be کاری در وبسایت 

 

 برابر ویروس کرونا حفاظت کنم؟ توانم از خودم و نزدیکانم در  سؤال: چگونه می 

ی کافی با دیگران رعایت کنید، به طور مکرر دستان خود را  چه بیشتر در خانه بمانید، فاصله  : هرجواب

هایی خیلی بیشتری هست رت بیماری به پزشک زنگ بزنید. اما غیر از این نکات، راهنماییبشویید، و در صو

ها هستند: ها اینی این راهنماییسالمت بگذرانیم. از جمله نا را به تا دوران شیوع کرو کنند که به ما کمک می 

یر توجه داشتن. صیلب پذک روال ثابت را هر روزه داشتن، به طور مستمر تفریح کردن و به افراد آسیب ی

به طور فشرده و مختصر آورده است. چنانچه به علت استرس،  این وبسایتها را در ترین راهنمایی سرخ مهم 

کز   این صفحهروحی نیاز به کمک دارید، نگاهی به  اضطراب یا فشار شهر آنتورپن بیندازید. همچنین مرا

خودکشی، خشونت خانگی، و غیره( در  ( برای افرادی که در شرایط اورژانسی هستند )callcentersتماس )

 اند از:ها عبارتترین وبسایتد. مهم دسترس هستن

• problemen-psychische-bij-zoeken-www.vlaanderen.be/hulp 

• www.geestelijkgezondvlaanderen.be 

 ها نیز مراجعه کنید: به این وبسایت توانیدتر می برای کسب اطالعات مشخص

•  onthaal.be-www.tele 

• www.awel.be  

• www.1712.be   )برای خشونت خانگی( 

• www.caw.be  

• www.jac.be  

• www.zelfmoord1813.be  

mailto:adressen@antwerpen.be
http://metsense.be./
http://metsense.be./
http://metsense.be./
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-de-bevolking/
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e84aeba90e498690756d6e6/stress-angst-of-spanning-vind-de-juiste-hulp
http://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
http://www.1712.be/
http://www.1712.be/
http://www.caw.be/
http://www.jac.be/
http://www.zelfmoord1813.be/
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• www.nupraatikerover.be  

 078150010های مربوط به تربیت کودکان:  پرسش خط پاسخگویی به  •

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

، مانند ماسک،  وسایل محافظتی شخصیامکان دسترسی به   ،ایتار حرفهآیا به عنوان پرسسؤال: 

 بند، را دارم؟کش و پیش دست

تهیه کرده است که در اختیار  محافظتی شخصی وسایل مقادیری  ،هداشت فدرال در بلژیکسازمان بجواب: 

پرستاران خانگی،  پزشکان، صان، دندانیعنی پزشکان خانواده، متخص، خواهد دادخط یک قرار  کارکنان

از  هایی که این وسایل را بر اساس لیست پنر . شهرداری آنتو اسان ماماییکارشن، و کارشناسان مراقبتی

 درج شده است.  این وبسایتر اطالعات بیشتر دکند، توزیع خواهد کرد. اشت فدرال دریافت می سازمان بهد

 

مند بهره  -- 1Gezin, 1Plan --ی خانواده و نوجوانان های مشاوره انم از کمک توسؤال: آیا همچنان می 

 شوم؟

شناسان سازمان ه پرونده دارند، مشاوران خانواده و روانهایی که و خانوادکان، نوجوانان جواب: برای کود

1Gezin, 1Plan تشکیل   از طریق تلفن، ایمیل و یا چت ویدئویی در دسترس هستند. همچنین آنها برای

 های جدیدی که نیاز به کمک دارند فعال هستند.ی خانواده پرونده 

ممکن است به طور استثناء تماس فیزیکی   د،بر یط اضطراری به سر می چنانچه یک خانواده در شرا •

ی های بهداشتی و مقررات مربوط به فاصلهی افراد توصیه که همهانجام شود، مشروط بر این 

 . اجتماعی را رعایت کنند

رد،  دانید به کجا مراجعه باید کای نیاز به کمک دارد، اما نمی چنانچه شما اطالع دارید که خانواده  •

 مراجعه کنید.  1Gezin, 1Planاهنمایی به رای دریافت مشاوره یا ر توانید بگاه می آن

برای  ارسال کنید.( در محل زندگی خود زنگ بزنید یا ایمیل contactpuntتوانید به مرکز تماس )شما می

کز تماس روی همه دسترسی یافتن به  . چنانچه یک سؤال کلّی دارید، کلیک کنید antwerpen.beی مرا

 ایمیل ارسال نمایید. e1g1p@antwerpen.bگاه به آن

 

کز مسکونیهای مجهز برای ساتوانم به دیدار افرادی بروم که در آپارتمان سؤال: آیا می -لمندان یا مرا

 مراقبتی ساکن هستند؟

می  10که متعلق به شرکت مراقبتی آنتورپن هستند، از تاریخ  های مجهز برای سالمندانآپارتمانجواب: در 

ها ها برای مالقات از ساکنین این آپارتمانین وجود داشت. در حال حاضر، از سختگیری امکان مالقات از ساکن 

شورای امنیت ملی را به   مقرراتنام کنند و خود را ثبت کنندگان باید ی مالقاتشود. همهکاسته می 

 . مراجعه کنید اینجاکنند. برای اطالعات بیشتر به مسئولیت خود رعایت می 

کز مسکونی تری برای مالقات با ساکنانشرایط سختگیرانه  ،های جدید دولتدستورالعملبر اساس  -مرا

  اینجابرای اطالعات بیشتر به  شود.هستند( وضع میمتعلق به شرکت مراقبتی آنتورپن که  ) مراقبتی

  مراجعه کنید.

http://www.nupraatikerover.be/
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
mailto:1g1p@antwerpen.be
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/zorgbedrijf-antwerpen-organiseert-zich-tijdelijk-op-maximale-thuiszorg#sf
https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/zorgbedrijf-antwerpen-organiseert-zich-tijdelijk-op-maximale-thuiszorg#wzc
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کز خدماتی ) اند. در این دوباره درهای خود را گشوده  ژوئن )جون( 8( از تاریخ دوشنبه dienstencentraمرا

کز، از جمله می  اصلی و دسر( میل  غذا، غذای  ل )پیشر مفصناها  با رعایت مقررات ایمنی توانید هر روزهمرا

 مراجعه کنید.  این وبسایتبرای کسب اطالعات بیشتر به  نید.ک

 

 وسایل نقلیه و تردد 

 

 آیا تردد مجاز است؟  ال:سؤ

وآمد ممنوع است: همگان رفتصبح،  6:00تا  23:00از ساعت ها، تردد در طول روز مجاز است. شب جواب: 

باید در خانه بمانند. فقط تردد ضروری و فوری از این قاعده استثناء است، مثال تردد به منظور رفتن به محل 

 مجاز است.  کار و یا مراجعه به بیمارستان 
 

کثر داری اجازهیک مکان عمومی،  رد تان نیستند )یعنی  شخص دیگری که از اعضای اصلی خانواده 9د با حدا

 گذاری اجتماعی باید همواره رعایت شود.نفر( گرد هم بیایید. فاصله  10به شمول خودتان 
 

های مسافرتی  روزترین توصیه به  این وبسایت. در اندشده مرزهای بلژیک دوباره باز  ژوئن )جون( 15از تاریخ 

 آمده است. 

 

زم  عا، در این ساعات حصب 6شب و  11:30ت وآمد بین ساعرفت   رغم منعسؤال: آیا اجازه دارم علی

 تعطیالت شوم؟ 

 ی این کار را دارید.جازه جواب: بله، ا

 

 اسک بپوشم؟ سواری باید مچرخه م دوهنگاسؤال: آیا 

 ایبه صورت حرفه که آیا و همچنین این کنیدسواری می به مکانی که دوچرخه دارد  بستگی این جواب: 

 ،های سنگینهنگام انجام ورزش کهند کتوصیه می بهداشت جهانی  سازمان یر. یا خ  دکنیمیواری سه دوچرخ 

را به خطر اندازد. عالوه بر آن، مکان و زمان  تواند سالمتیمی  دداری شود، زیرااز پوشاندن دهان و بینی خو 

دارد که ویروس و امکان کنید ور می عب دیگر از کنار افرادزیاد   باید توجه کنید که آیاسواری مهم است: وچرخه د

عبور   وغ با دوچرخهی شلبرای رفتن به نانوایی از یک محله  مثالً  صه: اگررا به شما منتقل کنند. به طور خال

 هاتمرین وآمد رفتکمقه در مسیری ی مساباما اگر به صورت تنها و با دوچرخه پوشید. کنید، باید ماسک ب می

های ه سواری از محلمسیر تمرین دوچرخه ، پوشیدن ماسک اجباری نیست. اگر در یددهانجام می سنگین 

سواران با گروهی از دوچرخه  گرهمچنین ا ، و  کنیدسواران زیادی عبور می و از کنار دوچرخه مسکونی 

کثر  کنیدی را طی میهای طوالنمسافت : در این صورت پوشیدن ماسک اجباری نفر مجاز است( 10)حدا

 است. 

 اجباری است.  به همراه داشتن ماسککه چون،  ماسک به همراه داشته باشیدک در هر صورت، همواره ی

 

https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/nieuws/zorgbedrijf-antwerpen-organiseert-zich-tijdelijk-op-maximale-thuiszorg#dc
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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های  در صورتی که ورزش اسک اجباری است، اما شود که در وقت ترک منزل پوشیدن مگفته می سؤال: 

 ؟ چیست «های سنگینورزش»اجباری نیست. منظور از ، مدهیسنگین انجام می 

 مالک وجود دارد:  شود یا خیر، چندمیکه آیا ورزشی سنگین محسوب تعیین این برای جواب: 

ی  وطهگیرد، مانند یک محصورت می مخصوص آن ورزش  ی در محوطهورزش مورد نظر آیا  •

کنندگان اهمیت دارد. عالوه بر این، به ورزشاصله میان همچنین ف وتبال؟ورزشی یا زمین ف

س )لباس ورزشی در ی مسابقه( و لبادر برابر دوچرخه ی تفریحی ی )مثال دوچرخه ورزش لوازم

 شود. توجه می  بر لباس عادی(برا

 حی(؟فریتخالف  بر شود )انجام می گین  آیا ورزش به صورت سن •

 

 10در هر صورت ممنوع هستند. همچنین ورزش با بیش از  دنشو که باعث تماس بدنی میی هایزشرو

 باشد.شخص بزرگسال ممنوع می 

 

 ؟ عبور کنم آنتورپن دارم از میان استان آیا اجازه سؤال: 

  نپد در داخل استان آنتور ترد حصب 6شب و  11:30  ساعت بین است. مجازد در طول روز هر گونه تردجواب: 

 .کندمشکلی ایجاد نمی ها( اصوالً توبانهای اصلی )مانند اراه  ازوسایل نقلیه ممنوع است، اما عبور 

 

 ؟ م را بیرون ببرمسگ  ،حصب 6شب و  11:30 ساعت  بینوآمد نع رفت رغم معلیدارم  آیا اجازه سؤال: 

به طوری گی شما ناگر حیوان خاجاز نیست. م حصب 6شب و  11:30 تبین ساعگ ا سبروی پیاده جواب: 

 پسخودتان انجام دهید )لطفاً  یپیش خانه بیرون و توانید این کار را  دارد، می  مدفوعادرار/ع فوری نیاز به دف

 شود. های طوالنی باید در طول روز انجام روی حیوان خانگی خود را جمع کنید(. پیاده فوع مد از آن

 

 

 هستند؟  ها در سطح شهر بازها و گورستانسؤال: آیا پارک 

استنشاق کنید. وقتی  جواب: بله، باز هستند. مهم است تا به طور مستمر از منزل خارج شوید و هوای تازه 

 راد دیگر را رعایت کنید. دار با افبیرون از منزل هستید، مقررات مربوط به استفاده از ماسک و دی

 

کثر  تان نیستند )یعنی  ی اصلی خانوادهشخص دیگری که از اعضا 9در یک مکان عمومی، اجازه دارید با حدا

 تماعی باید همواره رعایت شود.گذاری اجبیایید. فاصله نفر( گرد هم  10به شمول خودتان 

 

 ساعات خلوت به پارک مراجعه کنید.گذاری اجتماعی، در برای رعایت هر چه بیشترِ فاصله

 

(  stepروک )مشترک از دوچرخه، رو  ییا سیستم دیگر برای استفاده   Veloتوانم از سیستم سؤال: آیا می

 و اتومبیل استفاده کنم؟ 
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 ید.انید بدون محدودیتی استفاده کن توجواب: بله، از این وسایل می 

 

 

  عمومی استفاده کنم؟ی توانم از وسایل نقلیه سؤال: آیا می

ی ایل نقلیه ی عمومی استفاده کنید. چنانچه از وستوانید از وسایل نقلیه جواب: بله، شما همچنان می 

د، و فراموش نکنید که مقررات  یریی کافی از مسافران دیگر فاصله بگکنید، باید به اندازه عمومی استفاده می 

( تقاضا دارد تا از در پشتی،  De Lijnرانی )نید. شرکت اتوبوس مربوط به حفظ فاصله با دیگر افراد را رعایت ک

 ت از پرداخت پول نقد خودداری کنید. سوارِ اتوبوس یا تراموا شوید و برای خرید بلی

ده باشد. به همین دلیل، همیشه قبل از حرکت  ساعات حرکت اتوبوس، تراموا و قطار ممکن است تغییر کر 

  مراجعه کنید. NMBSو   De Lijnرکت به سایت ش

پوشاند، مثل شال یا دستمال سر، قبل از  را می ی دیگری که دهان و بینیاستفاده از ماسک و یا وسیله

سال اجباری است. برای اطالعات بیشتر به بخش   12مومی برای افراد باالی ی عشدن در وسائط نقلیه سوار 

 »ماسک« در همین متن مراجعه کنید. 

برای  ی عمومی خواهد انجامید. ها مسلماً به افزایش استفاده از وسائط نقلیه تدریجی محدودیت  هشکا

 شود: اجتناب از ازدحام، این نکات توصیه می 

ی شخصی )پای پیاده، با روروک، دوچرخه، ماشین، و غیره( تردد کنید، تا  وسیلهدر صورت امکان با  •

 مومی دارند بتوانند از آن استفاده کنند. ی عکسانی که نیاز مبرم به وسائط نقلیه 

 وآمد خودداری کنید. از تردد در ساعات پررفت  •

 

  کند؟تردد می Linkeroeverو  Rechter-: آیا کشتی بین السؤ

برای   کند، حاال باز شده است.تردد می   Steenpontonو  Linkeroeverکه بین  Anna-Sint جواب: فریِ 

 مراجعه کنید.  سایتب وقدامات ایمنی به این ی اکسب اطالعات بیشتر درباره 

پوشاند، مثل شال یا دستمال سر، قبل از  دهان و بینی را میی دیگری که استفاده از ماسک و یا وسیله

اری است. برای اطالعات بیشتر به بخش  سال اجب 12ی عمومی برای افراد باالی سوار شدن در وسائط نقلیه 

 »ماسک« در همین متن مراجعه کنید. 

 

  ( رفت و آمد دارد؟DeWaterbusآبی )ِ  سؤال: آیا اتوبوس 

  ساعاتبرخی ستثناء ؛ به ا دارددر دسترس عموم قرار داً مجدتردد عادی طبق ساعات توبوس آبی اجواب: 

 12)برای افراد باالی ست. پوشیدن ماسک رو شده ابندر رز  مشخص در طول هفته که برای تردد کاری در

ین باید بانکی/یا به صورت آنالباید با کارت  پول نقد ممنوع است )پرداختپرداخت با و اجباری است  سال(

 صورت گیرد(. 

 

(  stadsloketهای شهرداری )رکینگ برای ساکنان در یکی از شعبه توانم مجوز پاؤال: آیا میس

 درخواست کنم؟ 

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/
https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus
http://www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta
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، درخواست کنید را توانید مجوز پارکینگ برای ساکنانآنالین می به صورتحال حاضر   درشما  جواب:

 دهید.  ید انجامتوانمی  الکترونیکی یشعبه . این کار را از طریق درخواست خود را تغییر دهید و یا لغو کنید

 

دهید که برای درخواست مجوز پارکینگ به شعب ما مراجعه کنید، در آن صورت فقط به اگر ترجیح می 

به این شعبه فقط با قرار    جعهمراموقتی است( مراجعه نمایید.  ی)که شعبه  Den Bellی شهرداری شعبه 

 . پذیر است قبلی امکان

 

 توانم درخواست منع کردن پارک کردن جلوی منزلم را رایگان لغو کنم؟سؤال: آیا می

روز کاری قبل از تاریخ شروع منع پارک درخواست کنید، و برای این   3جواب: درخواست لغو را باید حداقل 

ایمیل ارسال کنید. نظر به وضعیت   tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.beدرخواست به نشانی 

شود. اگر پرونده را بعد از این مهلت لغو کنید، هیچ ی رسیدگی به آن به شما برگردانده می پرونده، هزینه 

 شود. مبلغی به شما برگردانده نمی

 

 توانم تاکسی بگیرم؟سؤال: آیا می

د رعایت شود.  متر فاصله بین افرا 1.5جا کنند. البّته، باید حداقل ها اجازه دارند مسافر جابه جواب: بله، تاکسی 

اجباری  ی نقلیه دارد. استفاده از ماسک جا کرد، بستگی به نوع وسیله شود جابه تعداد افرادی را که می 

ی اجتماعی را  ه دارند در یک اتومبیل سوار شوند، زیرا که نیاز نیست آنها فاصلهاز . اعضای خانواده اجاست

  رعایت کنند.

 

 ( درخواست کنم؟ taxichequesتوانم چک تاکسی )سؤال: آیا هنوز می 

این جایی ندارند و معلولینی که واجد سال که به طور دائم و یا موقتاً توانانیی جابه  65جواب: افراد باالی 

های تاکسی خود تخفیف  ن چک تاکسی درخواست کنند تا در پرداخت هزینه توانند همچناهستند، می شرایط

و یا با   032211333ی این فرم، تلفنی از طریق شماره توان از طریق زیادی دریافت کنند. درخواست را می

انجام داد. برای کسب اطالعات بیشتر   n_taxicheques@antwerpen.beijSD_welzارسال ایمیل به 

 www.antwerpen.beمراجعه کنید به 

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره این فهرستهمچنین 

 

 ( بشوم؟ carpoolenسفر )دارم با دیگران با اتومبیل هم  سؤال: آیا اجازه 

جا شود جابه عداد افرادی را که می ت متر فاصله بین هر شخص رعایت شود. 1.5که  جواب: بله، مشروط بر آن 

ی  شود. این مقررات شامل حال اعضای نقلیه دارد. استفاده از ماسک توصیه می کرد، بستگی به نوع وسیله 

شود که به طور مرتب هوای اتومبیل را تازه کنید و آن را تمیز کنید. به طور  شود. توصیه مییک خانواده نمی 

 داری کرد. ودکلّی، از تردد تا حد امکان خ

 

 ی مدنیشعبه 

https://www.antwerpen.be/nl/eloket/parkeervergunning-voor-bewoners-aanvragen
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
https://afspraken.antwerpen.be/parkeervergunning-voor-bewoners-1
mailto:tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/57d7c371bb42c4a42f119eb8/taxicheques-voor-65-plussers
https://www.antwerpen.be/nl/info/57d7c371bb42c4a42f119eb8/taxicheques-voor-65-plussers
mailto:SD_welzijn_taxicheques@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b497a/wat-zijn-taxicheques
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
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 ؟وجود داردمراسم ازدواج من در شهرداری  امکان برگزاری   سؤال: آیا

گذاری عایت فاصله در صورتی که امکان رهای قانونی و کلیسایی وجود دارد. جواب: امکان برگزاری ازدواج 

کثر شته باشد،  وجود دااجتماعی  م  ما در وقت اعال. ارند ی حضور دنفر اجازه 100در یک مراسم ازدواج حدا

کثر چند نفر  ، شودمراسم ازدواج شما برگزار می ای که یه در ناحکه دهیم ازدواج به شما اطالع می  ی اجازه حدا

 . اجباری است استفاده از ماسکند. حضور دار 

 

ر ی تجمع دازه اج  هنگام مراسمشما  بارتی دیگر،عبه نفر ممنوع است.   10بیش از  تماعجا هر گونه  تذکر:

 قد را ندارید.یا بعد از مراسم عخیابان و 

 

 ؟شودجام میانکل عالم والدت به چه ش اسؤال: 

به   والدترسمی اعالم . اما است  آمدهتعلیق در به حالت  انهمچنها در بیمارستان م والدتاعالجواب: 

یجیتال به ما  نید مشخصات مورد نیاز را به صورت دتواتوان انجام داد. شما می شهرداری را مسلما می 

 بیابید.  اینجاتوانید در  برسانید. تمامی اطالعات الزم در این زمینه را می 

 

  ؟اعضای خانواده را به شهرداری اطالع بدهمتوانم فوت سؤال: آیا می

 دهد.دهد، فوت افراد را به صورت دیجیتال انجام میجواب: شرکتی که کار تشییع را انجام می 

کثر  گذاری  که مقررات فاصلهدارند، منوط به آن ی حضور  نفر اجازه  100در یک مراسم خاکسپاری حدا

 مجاز است. ر نف 10بعد از خاکسپاری با حضور  یمراسم ههر گون  برگزاری اجتماعی در نظر گرفته شوند.

 

شود )همچنین در ها برگزار می استفاده از ماسک در هر گونه مراسمی که در کلیساها و دیگر عبادتگاه 

 مراسم خاکسپاری( اجباری است.

 

شهرداری به ثبت  ( خود را در  wettelijke samenwoningتوانم »همزیستی قانونی« ) ل: آیا میسؤا

 رسانم؟ 

پذیر است و  توانید این کار را انجام دهید. این کار به صورت آنالین امکانگونه مشکلی میجواب: بدون هیچ

wettelijke  رسانِی اطالع  ی شهرداری ندارید. تمامی اطالعات الزم در فیشنیازی به مراجعه به شعبه 

samenwoning  .آمده است. بنابراین، نیازی نیست که درخواست خود را به وقت دیگری موکول کنید 

 

 توانم درخواست تابعیت کنم؟ سؤال: آیا می

به شهرداری   برای درخواست تابعیت نیازی به مراجعه .نجام دهیدتوانید ااین کار را بدون مشکلی میجواب: 

د را به صورت آنالین انجام دهید. بنابراین، نیازی نیست که این  توانید درخواست خو نیست و شما می 

 کنید.را به بعد موکول درخواست 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/persoonlijke-documenten-en-attesten/geboorte-en-adoptie
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a62/wettelijk-samenwonen
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a62/wettelijk-samenwonen
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a62/wettelijk-samenwonen
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a62/wettelijk-samenwonen
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 ی خانگیآوری زبالهزباله و جمع 

 

 شوند؟آوری می های خانگی جمعسؤال: آیا زباله 

ابراین، شوند. بنآوری میصبح، یعنی یک ساعت زودتر از قبل، جمع 6های خانگی از ساعت جواب: بله، زباله 

هدف شهرداری این است که   رون بگذارید.صبح بی 6های خانگی خود را نهایتاً چند دقیقه قبل از ساعت زباله

وآمد صبح کار خود را به اتمام برسانند. این گونه کارکنان  آوری زباله قبل از ساعات ُپررفت های جمعماشین

 وری کنند. آها را در مناطق بیشتری جمع توانند زبالهشهرداری می 

 

 شوند؟ آور می ( جمع grofvuilهای حجیم ) سؤال: آیا زباله 

کزهای حجیم خود را به توانید زبالهبله، شما می  جواب: بازیافت ببرید و درخواست کنید که با قرار   یکی از مرا

  ینترنتیی این صفحهاآوری شوند. برای اطالعات بیشتر در این باره به  قبلی از جلوی درب منزل شما جمع

 مراجعه کنید.

توانید با کارت بانکی پرداخت را انجام دهید. اگر امکان پرداخت با  ها، میآوری این نوع از زبالهدر وقت جمع 

خواهد شد. به خاطر شرایط فعلی، به طور استثناء   کارت بانکی میسر نباشد، فاکتور آن بعداً به شما ارسال

  شد.کتور نخواهد ی اداری فابه شما هزینه 

 

کز بازیافت )    مانند؟( باز می recyclageparkenسؤال: آیا مرا

کز بازیافت دوباره باز هستندتمامی جواب:  کز استفاده از ماسک اجباری  توجه بفرمایید که . مرا در این مرا

  اینجات بیشتر به ها باید از قبل وقت بگیرید. برای تنظیم قرار و یا اطالعاعه به این مکانبرای مراجاست و 

 مراجعه کنید.

 

  ( خود را شارژ کنم؟ sorteerpasje) توانم کارت زباله سؤال: چگونه می 

 sorteerpasopladen.antwerpen.beاز طریق رت آنالین به صورا ی خود کارت زبالهشود توصیه می جواب: 

 شارژ کنید. 

ی )که شعبه  Den Bellی شهرداری توانید به شعبه میاگر موفق به انجام این کار نشدید، در آن صورت 

 .پذیر استفقط با قرار قبلی امکان مراجعه به این شعبه  موقتی است( نیز مراجعه نمایید. 

 

را   PMDو ( restafvalی پسمانده )از زباله حجم کمیهمچنان توانید ، می شودکارت شما شارژ نمی چنانچه 

ر صفر خواهد رفت. برای برطرف کردن  در کانتینرهای مخصوص زباله بریزید. موجودی شما روی کارت زی

 بایست آن وقت مبلغ بیشتری را شارژ کنید. مبلغ زیر صفر، می 

 

ی  یا کارت زباله  A-kaartو یا کارت زباله درخواست کنم، و یا من  A-kaartخواهم یک  سؤال: من می 

 م و یا این کارت)ها( خراب شده است. چکار کنم؟ ارده خود را گم ک

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/recyclageparken/detail/heropening-recyclageparken-op-afspraak
http://sorteerpasopladen.antwerpen.be/
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-opladen
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ی جدید با ارسال ایمیل به یا کارت زباله A-kaartی دریافت ا درباره جواب: سؤال خود ر 

sorteerstraatjes@antwerpen.be  ( مطرح کنید و یا با مرکز تماس شهریtactcenterk constedelij  به )

 تماس بگیرید.  032211333ی شماره

 ی جدید برای شما درست کنیم: ذکر بفرمایید تا ما بتوانیم کارت زباله مشخصات زیر را

 نام و نام خانوادگی  •

 آدرس •

 ( rijksregisternummerی ملی در بلژیک )شماره •

 تلفنشماره •

 ایمیل •

گر  •  ی کارتدارید: شماره  A-kaartا

های پرداخت ت، روشی کارشما آماده شد، مشخصات کارت زباله )شماره A-kaartباله یا ارت ز زمانی که ک

 را از طریق ُپست دریافت خواهید کرد.  A-kaartچند روز بعد کارت زباله یا  هزینه( به شما ایمیل خواهد شد.

 

گر در  در این صورت  ید،ضوری انجام دهیا کارت زباله را به صورت ح Aدرخواست کارِت دهید ترجیح می  ا

.  مراجعه نمایید توانید می ی موقتی است(  )که شعبه  Den Bellی شهرداری شعبه فقط به حال حاضر 

 . پذیر استفقط با قرار قبلی امکانمراجعه به این شعبه 

 

( وسایل مورد نیاز  straatvrijwilligerی خیابانی )آوری زباله عنوان داوطلب جمع توانم به سؤال: آیا می

 خود را تهیه کنم؟ 

تواند مانند گذشته برای دریافت وسایل  آوری زباله خیابانی میاوطلبان جمعد ژوئن )جون( 16جواب: از 

 کنند.  آوری زباله، و غیره( مراجعهمورد نیاز خود )پالستیک آشغال قرمز، انبر جمع 

 پذیر است: و با قرار قبلی امکانه شنب هر سه  Permekeاین امر فقط در 

  (16و  9)بین ساعت  033383995 تلفن: •

 straatvrijwilligers@antwerpen.beریق ایمیل و یا از ط •

 

 های تجاری ها و دیگر بنگاهها، مغازهها، رستورانها، کافه هتل

 

 توانم مراجعه کنم؟می تم و سؤاالتی دارم. به کجا سؤال: من یک کارآفرین در آنتورپن هس

توانید بیابید: وبسایت می جواب: تمامی اطالعات جامع و مفید برای کارآفرینان در آنتورپن را در این 

. ondernemeninantwerpen.be/coronaشود.روز میمستمر به  این اطالعات نیز به طور 

 

ها،  متصدیان هتل برای  ودمندیس وعات مفصل اطال آمده است، نترنتیی ایصفحه این  هایی که درکلین در

 .آمده است هاها و رستورانکافه 

mailto:sorteerstraatjes@antwerpen.be
https://afspraken.antwerpen.be/sorteerpas-gestolen-verloren
https://www.ondernemeninantwerpen.be/corona
https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuwe-richtlijnen-voor-je-horecazaak#title-4
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 یفحه صای کسب اطالعات بیشتر به این توانند بر می  ان در بخش فرهنگکارآفرینای و هنرمندان حرفه 

 مراجعه کنند.  اینترنتی

 

  اند؟ها باز شده ها / مغازه ل: کدام بنگاه سؤا

اند، البّته تحت شرایط محدود که در  ها مجدداً باز شده زهها / مغابنگاه  تمامیبه جز برخی استثناءها، جواب: 

 زیر آمده است: 

 متری الزامی است.  1.5ی ایمنِی رعایت فاصله •

 کنندگان قرار گیرد. مراجعهی دست در اختیار مشتریان و کننده باید ضدعفونی •

کز خرید اجباری اسدر مغازه سال  12 برای افراد باالیاستفاده از ماسک  •  ت. ها و مرا

های تحویل غذا، و ها، رستورانبنزین صبح فروش مشروبات الکلی )از جمله در پمپ 7شب تا  10از  •

 غیره( ممنوع است. 

هستند به صورت انفرادی خرید کنند. تنها استثناء در  ژوئیه )جوالی( مشتریان موظف  29از تاریخ  •

 .دساِل خانواده و افراد نیازمند به کمک هستنداین مورد، اعضای خر 

دقیقه است )مگر آنکه مراجعه با   30ها فقط زمان خرید در فروشگاه ژوئیه )جوالی( مدت 29از تاریخ  •

 قرار قبلی صورت گرفته باشد(.

 

ه،  های زنانه و مردان های ناخن، آرایشگاههای پدیکورِ غیرپزشکی، سالنزیبایی، سالنهای همچنین سالن

ها باید با قرار قبلی کار کنند، مشتریان اند. آن خود را گشودههای خالکوبی و پرسینگ دوباره درهای سالن

 ها باید ماسک بپوشند و رعایت فاصله مهّم است. سال و پرسنل آن 12)باالی 

 

 :  ی بازگشایی دارندها اجازهاین مکان این، عالوه بر

کز سالمت ) -  چنین با سونای خصوصی، هم(welnesscentraمرا

 ( speelautomatenhallenگاه قمار دارند )هایی که دستقمارخانه  -

 هاشهربازی  -

 های سربسته شهربازی  -

 اسینماه -

کسال اجباری است.  12استفاده از ماسک برای افراد باالی  هایی که دستگاه قمار  ز سالمت و قمارخانه مرا

(  ز اعضای یک خانوادهکننده )یا یکی اکننده یا شرکت هر مراجعه یل تلفن و یا ایمدارند، موظف هستند شماره 

 هفته از بین بروند.  4را ذخیره کنند. این مشخصات باید بعد از 

های خاکسپاری( موظف هستند همچنان مراسم های مراسم )به جز در مورد  های بدنسازی و سالنباشگاه 

 درهای خود را ببندند. 

 

 ؟ اعاتی مجاز هستند باز باشنددر چه س  هاسؤال: فروشگاه 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kunst-and-cultuur/cultuursubsidies
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kunst-and-cultuur/cultuursubsidies
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های قمارخانه با دستگاه ها مجاز هستند طبق ساعات و روزهای کاری خود باز باشند.  وشگاه جواب: تمامی فر 

کثر تا ساعت  (speelautomatenhallen) اتومات   های شبانهمغازه باز بمانند. 23:00مجاز هستند حدا

 درهای خود را ببندند.  22موظف هستند ساعت 

 

های تحویل غذا، و غیره(  ها، رستورانبنزین له در پمپصبح فروش مشروبات الکلی )از جم 6شب تا  10ز ا

 ممنوع است. 

 

  ها باز هستند؟ها و کافه سؤال: آیا رستوران 

 وسختی باز هستند، یعنی: ها تحت شرایط سفتها و کافه جواب: بله، تمامی رستوران 

ثبت کنند و  مشخصات مشتریان خود را هرروزه  موظف هستندا هها و کافه ها، رستورانتمامی هتل •

 این مشخصات را به مدت چهار هفته نگه دارند. سپس باید مشخصات از بین بروند. 

کثر  •   در هر میزنواده و یا یک خانفر  4حدا

 ها اجباری است. وآمد در داخل این مکاناستفاده از ماسک در وقت رفت •

های ه جز در رستورانینند و در همان حالت از آنها پذیرایی شود )ب مشتریان باید سر میز خود بنش •

 . گذاری اجتماعی رعایت شود(که فاصله کوچِک بدون پرسنل، منوط به آن

ای/پالستیک  های شیشه متر فاصله باشد، مگر آنکه آنها با دیواره  1.5میان هر گروه از افراد باید  •

 متر از یکدیگر تفکیک شده باشند.   1.8ل فشرده )یا چیزی مانند آن( با ارتفاع حداق

 .درهای خود را ببندند 23:00  ساعت نهایتاً  هستند موظف •

، بطری، قوطی و غیره برای خوردن و نوشیدن ممنوع ی مشترک از هر گونه ظرف، لیواناستفاده  •

ده  باشد. استفااست. همچنین استفاده از یک سیگار، سیگار برقی و غیره توسط چند نفر ممنوع می 

 از قلیان کامالً ممنوع است. 

 با به صورت الکترونیکی )با کارت( پرداخت کنید  شودتوصیه می  •

 

 بدهم تا درب منزل بیاورند یا خودم بروم تحویل بگیرم؟ توانم غذا سفارش  سؤال: آیا هنوز می 

که  به آن  جواب: بله. رساندن غذا با پیک و یا تحویل گرفتن آن از رستوران و غیره ممنوغ نیست، منوط

عی رعایت شود. از ایجاد صف در بیرون فروشگاه تا حد امکان باید ی اجتماراهکارهای مربوط به فاصله 

 خودداری شود. 

 

 مانند؟( باز می nachtwinkelsهای شبانه )آیا مغازه  سؤال:  

  دداری شود.. البته باید از ایجاد ازدحام و صف خو درهای خود را ببندند 22اما موظف هستند ساعت جواب: 

اجباری   سال 12برای افراد باالی  ژوئیه )جوالی( استفاده از ماسک 11ریخ های شبانه از تاهمچنین در مغازه 

 است. 

 

  ها چیست؟سؤال: تکلیف هتل 
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ها را تحت شرایط  تواند این بخش ها اجازه دارند باز بمانند، چنانچه هتلی بار یا رستوران دارد، می جواب: هتل

« ها باز هستند؟ها و کافه آیا رستوران سؤال » ی این شرایط به پاسخ بهای مطالعهاز کند. بر وسختی بسفت

 در فوق مراجعه کنید.

 

دهند  هایی که فقط جای خواب و صبحانه می توانم در هتل یا مسافرخانه سؤال: آیا می

(bed&breakfasts یا )AirBnB   بگذرانم؟و یا در یک کمپینگ و جاهایی از این قبیل شب را 

 وغیره( اجازه دارند دوباره باز شوند.  AirBnBیا  B&Bکمپینگ، های توریستی و تفریحی ) واب: خانه ج

 

 

 های فرهنگیورزش، اوقات فراغت و فعالّیت

 

توانم  می  کجاهایی دارم. به ؤال مشغول به کار هستم و سای در بخش فرهنگ من به صورت حرفه سؤال: 

  ؟ عه کنممراج

ای و چه  چه حرفه های آنتورپن )من سودمند برای هنرمندان و انجهای و لینک  امعات خیلی جطالعاجواب: 

 آمده است.  www.antwerpen.be/cultuursubsidies ایتوبسای( در غیرحرفه 

 

  ؟اندباز شدهسؤال: کدام نهادهای فرهنگی 

صورت آنالین تهیه کنید. برای  باز هستند. البّته، حاال باید از قبل بلیت خود را به های شهری موزه جواب: 

 ات بیشتر به وبسایت موزه مراجعه کنید. اطالع

 

رسانی و  البته، حتما تغییراتی که در خدمات پذیر است.امکان  ی شهر آنتورپنهای آزادانه به کتابخانه مراجعه 

اوت آمده است را بررسی کنید. برای اطالعات بیشتر   31ژوئن و  2ی آنتورپن بین هاساعات کاری کتابخانه 

   /https://antwerpen.bibliotheek.be:  مراجعه کنید به

 

  شود؟از طرف شهرداری آنتورپن برگزار می  فرهنگی هایامه برن کدام سؤال: 

های فرهنگی متناسب با شرایط کنونی عرضه اری آنتورپن برای تعطیالت تابستان برنامه جواب: شهرد

ی فرهنگ و رویدادهای بزرگ ای که در زمینه های شهری و غیرشهریرای انجام این کار با سازمان. بکندمی

داشته باشید، به   نجالب در آنتورپهای که تصوری از این برنامه برای این  دارند، همکاری خواهد کرد.فعالیت 

در فهرست  « را Kunst & Cultuur»ی اگر گزینه  مراجعه کنید. straalt.bewww.antwerpenوبسایت 

که در تابستان در آنتورپن برگزار   را ایهای فرهنگی تمامی فعالیت توانید یم انتخاب کنید )با تیک زدن(، 

 مشاهده کنید. وند شمی

 

 ود؟ش( برگزار می Cultuurmarkt Vlaanderenسؤال: آیا »بازار فرهنگ فالندرن« )

http://www.antwerpen.be/cultuursubsidies
https://antwerpen.bibliotheek.be/
http://www.antwerpenstraalt.be/
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ممنوع اوت  31های بزرگ حداقل تا جواب: خیر، زمانی که شورای امنیت ملی مقرر نمود که برگزاری جشن 

هر ساله برگزار   ( کهCultuurmarktاست، شهرداری آنتورپن نیز رسما تصمیم گرفت که بازار فرهنگ )

کنیم  ی تالش خود را می همه های بخش فرهنگ و هنر، شود را امسال برگزار نکند. همراه با دیگر سازمان می

 تا بتوانیم فصل فرهنگی در آنتورپن را با قدرت بیشتر از سر بگیریم. 

 

  مین کنند؟ها را تض خطر از موزه کنند تا بازدید بیهای شهری چه تدابیری اتخاذ می سؤال: موزه 

موزه در ساعات پذیر نیست. به منظور کاهش دادن گسترش ویروس کرونا، ورود آزاد به یک موزه امکان 

کثر تعدادی از بازدیدکنندگان اجازه ورود می  از قبل و به صورت آنالین  دهد. بلیت خود را باید ثابتی به حدا

  خریداری کنید.

ی ورود به موزه را  معتبر و سند هویّت برخوردار هستند، اجازه  فقط بازدیدکنندگانی که از بلیت الکترونیکی

ود رایگان به موزه را دارند، باید نخست برای خود بلیت رزرو کنند. خریداری دارند. همچنین کسانی که حق ور

 پذیر نیست. حال حاضر امکانبلیت از پیشخوان در 

  کنید:ها مراجعه برای اطالعات بیشتر به وبسایت هر یک از موزه 

• Divaantwerp.be 

• Fomu.be 

• be/coronavirusLetterenhuis. 

• s.be/coronavirusMaagdenhui 

• Mas.be/coronavirus 

• irusMiddelheimmuseum.be/coronav 

• mayervandenbergh.be/coronavirusMuseum 

• Museumplantinmoretus.be/coronavirus 

• Redstarline.be/coronavirus 

• Rubenshuis.be/coronavirus 

• Museumvleeshuis.be/coronavirus 

هایی که قابل بازدید هستند، و همچنین ها و نمایشگاهی کلکسیونها اطالعات الزم دربارهدر این وبسایت 

 ، آمده است. تدابیر ایمنی اتخاذشده

( باز است. مقررات اندها برای بازدیدکنندگان )ی که برای ورود پرداخت کرده سرویس بهداشتی در موزه 

دام  توانید مشاهده کنید کمی  ی شهر آنتورپننقشه  شود. روییبهداشتی الزم در این زمینه رعایت م

 های سرپایی در دسترس هستند.های عمومی و توالتدستشویی 

 

 اجباری است. سال   12برای افراد باالی ها در موزهیدن ماسک پوشژوئیه )جوالی(  11از تاریخ 

 

  ؟( باز استFelixArchiefآیا آرشیو شهری )سؤال: 

https://divaantwerp.be/nl
https://fomu.be/
https://www.letterenhuis.be/nl/coronavirus
https://www.maagdenhuis.be/coronavirus
https://www.mas.be/nl/coronavirus
https://www.middelheimmuseum.be/nl/coronavirus
https://www.museummayervandenbergh.be/nl/coronavirus
https://www.museumplantinmoretus.be/nl/coronavirus
https://www.redstarline.be/nl/coronavirus
https://www.rubenshuis.be/nl/coronavirus
https://www.museumvleeshuis.be/coronavirus
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
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باز است. ما نهایت تالش خود را   نام دارد، فقط با قرار قبلی FelixArchiefآرشیو شهر آنتورپن که جواب: 

ما تعداد معدودی  ،ذیرد. به همین دلیلکنیم تا بازدید شما از آرشیو شهری بدون هیچ خطری صورت پمی

موقع از طریق وبسایت ما برای خود جا رزرو  پذیریم. از شما خواهشمندیم که به بازدیدکننده را همزمان می 

ها و مدارکی موردنظر خود را  از سالن مطالعه اتخاذ کنید. تمامی کتاب  های الزم را برای بازدیددگی آماکنید. 

کتاب یا منبعی بیشتری وجود ندارد. اطالعات  . در سالن مطالعه امکان درخواست باید از قبل رزرو کنید

 آمده است.  اینجابیشتر برای وقت گرفتن در 

 

 اجباری است. سال  12برای افراد باالی در آرشیو شهری پوشیدن ماسک ژوئیه )جوالی(  11از تاریخ 

 

 ؟هستندباز ها کتابخانه آیا  سؤال: 

ی که  در دوران پنور های آنتکتابخانه  پذیر است.امکان ی شهر آنتورپنهای آزادانه به کتابخانه مراجعه جواب: 

کنند.  هایی را برای کودکان و نوجوانان برگزار می یتفعال همچنان شود، وسخت کرونا وضع میمقررات سفت

کثر فعالیت  اما شوند.برگزار می همچنان ی کودکان( برا خوانیتابک)جلسات  Leeslekkerجلسات  های  ا

ای  بر ها کامپیوترهایی اند. در کتابخانه و یا به بعد موکول شده لغو  هافرهنگی برای بزرگساالن در کتابخانه 

 . وجود داردکنندگان مراجعه  یاستفاده 

 

اوت آمده  31ن و ژوئ 2های آنتورپن بین رسانی و ساعات کاری کتابخانه البته، حتما تغییراتی که در خدمات

   /https://antwerpen.bibliotheek.beرا بررسی کنید. برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به: است 

 

 اجباری است.  سال 12برای افراد باالی  هادر کتابخانه پوشیدن ماسک ژوئیه )جوالی(  11از تاریخ 

 

توانم برای  ام. چه وقت میری را برای قرض گرفتن از کتابخانه رزرو کرده سؤال: سؤال: کتاب یا چیز دیگ

 ن به کتابخانه مراجعه کنم؟ تحویل گرفت

توانید در ساعات کاری کتابخانه به آنجا  که آماده تحویل گرفتن است، می اید رزرو کرده چنانچه چیزیجواب: 

رسانی و ساعات کاری . خدماتا آمده استکتابخانه در اینج ساعات کاری. مراجعه کنید و تحویل بگیرید 

های محل از اوت متفاوت از گذشته است. برخی از کتابخانه  31ژوئن )جون( تا  2ها از تاریخ تمامی کتابخانه 

 باشند. اوت تعطیل می 15)جوالی( تا ژوئیه  15تاریخ 

 

 توانم استفاده کنم؟ ها میسؤال: از کدام خدمات دیجیتال کتابخانه 

ی خود از کدام خدمات مراجعه کنید و ببینید که با پروفایل کتابخانه   خدمات دیجیتال کتابخانه جواب: به

  مند شوید.ره توانید بهمی

 

  ؟تندهای شبانه تعطیل هسو کلوپ  های رقص ، کابارههاسؤال: آیا دیسکوتیک 

https://felixarchief.antwerpen.be/nieuwspagina/heropening
https://antwerpen.bibliotheek.be/
https://antwerpen.bibliotheek.be/adressen-en-openingstijden
https://antwerpen.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib
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های شبانه تا حداقل آخر ماه اوت تعطیل هستند. و کلوپ  های رقصکاباره ،هاجواب: بله، دیسکوتیک

 مانند.های دانشجویی تا حداقل آخر ماه اوت ممنوع می همچنین جشن

 

 کردن وجود دارد؟  سؤال: آیا امکان ورزش 

 ورزش در فضای باز 

ر مجاز است. ورزش کردن با بیش از ده نفر بزرگسال  ورزش فقط در صورت عدم تماس با افراد دیگ جواب:

 دیگر ممنوع است. 

کثر با )و یا  توانند به طور انفرادیافراد می  در هوای آزاد ورزش کنند. امکان استفاده از برخی   نفر( 10حدا

ا هرعایت مقررات.به طور مشخص از این مکان میدانی در هوای آزاد وجود دارد، البته با-و-های دوزمین

 توانید استفاده کنید:  می

 Deurneواقع در شهر  Park Groot Schijnمیدانی در -و-زمین دو -

 Merksemواقع در شهر  De Rode Loopمرکز ورزشی  -

 Ekerenواقع در شهر  De Schindeپارک ورزشِی  -

   .Berchemدر شهر  Het Rooiو  -

ی که امکان ورزش )یا بازی( انفرادی در آن وجود ندارد، ی ورزشی یا بازبنابراین، از ورود به هر گونه محوطه 

های بهداشتی باشد. همواره از دستورالعملهمچنان ممنوع می  هادوش و هاکنخودداری کنید. ورود به رخت 

و یا ضدعفونی کردن قبل و بعد از  فاصله با دیگران، شستن دستان متر  1.5پیروی کنید، مثل رعایت 

  ورزش.

های ورزشی در فضاهای عمومی استفاده کنید،  سازی و دیگر دستگاه های بدند از دستگاه توانیشما می

عالوه بر   گذاری اجتماعی را رعایت کنید.های مربوط به فاصله که تمامی دستورالعملمنوط به آن 

 . استفاده کنندی دست کننده عد از استفاده، را ضدعفونیکنندگان موظف هستند قبل و به استفاد این،
 

کثر  ، اما انجام  مجاز است )به شمول مربی( کنندهشرکت  10برگزاری ورزش گروهی در هوای آزاد، با حدا

 شوند، ممنوع است.هایی که باعث تماس میان افراد می ورزش
 

کننده یا  تلفن و یا ایمیل هر مراجعه شمارهگروهی موظف هستند   های ورزشیبرگزارکنندگان کالس

 هفته از بین بروند.  4از اعضای یک خانواده( را ذخیره کنند. این مشخصات باید بعد از کننده )یا یکی شرکت 
 

های ین دلیل، این محوطه گذاری و بهداشتی رعایت شوند. به همحین ورزش باید تمامی مقررات فاصلهدر 

ای ورزشی ههای چمن مصنوعی( دوباره به روی باشگاه میدانی و زمین-و-های دوفضای باز )میدان  ورزشی

 :هستندباز 

 Wilrijkse Pleinمرکز ورزشی  •

خواهند  )همچنین برای افرادی که به صورت انفرادی می Berchemواقع در  Het Rooiمرکز ورزشی  •

 بدوند باز است( 

)همچنین برای افرادی که به صورت  Deurneواقع در  hijnPark Groot Scمیدانی -و-میدان دو •

 است(  خواهند بدوند بازانفرادی می 
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 در آنتورپن Willem Eekeleersپارک ورزشی  •

)همچنین برای افرادی که به صورت انفرادی  Ekerenواقع در  De Schindeمرکز ورزشی  •

 خواهند بدوند باز است( می

)همچنین برای   Merksemواقع در  De Rode Loopورزشی میدانی متعلق به مرکز -و-میدان دو •

 واهند بدوند باز است( خافرادی که به صورت انفرادی می

 

دارد، چون که چمن در حال رشد و های چمن طبیعی وجود نتوجه! در حال حاضر امکان استفاده از زمین 

های توانید از زمین اضر، فقط میها بشود استفاده کرد. در حال حترمیم است تا در فصل ورزشی جدید از آن

 چمن مصنوعی استفاده کنید.

 ِ اند تا  مقررات بسیار زیادی وضع شده .اندشدهباز  Boekenbergی آبتنی  و دریاچه  De Molen استخر روباز

باید همیشه از قبل   lenDe Moبرای مثال در استخر  .شودپذیر بدون هیچ خطری امکان امکان شنا کردن

موظف   هر دوی این استخرها آمده است. www.sportingA.beرزرو کنید. تمامی اطالعات در وبسایت 

کننده )یا یکی از اعضای یک خانواده( را ذخیره  کننده یا شرکت تلفن و یا ایمیل هر مراجعه شمارههستند 

 هفته از بین بروند.  4مشخصات باید بعد از  کنند. این

 

 ورزش در فضای بسته 

بزرگسال  صورت عدم تماس با افراد دیگر مجاز است. ورزش کردن با بیش از ده نفر ورزش فقط در جواب: 

 دیگر ممنوع است. 

کز ورزشی شهری درهای خود را برای فعالیت  کثر مرا ند، منوط به  گشایمینفر  10های ورزشی را برای حدا

باشد. همواره از وع میها همچنان ممنها و دوشکن ورود به رخت  که نظارت وجود داشته باشد.آن

متر فاصله با دیگران، شستن دستان و یا   1.5ت های بهداشتی پیروی کنید، مثل رعایدستورالعمل

 ضدعفونی کردن قبل و بعد از ورزش.
 

کننده یا  تلفن و یا ایمیل هر مراجعه شمارهظف هستند  های ورزشی گروهی مو برگزارکنندگان کالس

 بین بروند. هفته از  4یک خانواده( را ذخیره کنند. این مشخصات باید بعد از کننده )یا یکی از اعضای شرکت 
 

 . بایست درهای خود را ببندندمیسازی های بدنباشگاه 

اند تا امکان شنا کردن بدون هیچ خطری مقررات بسیار زیادی وضع شدهاند. شده  بازی روبسته  استخرها

باید همیشه از قبل رزرو کنید. تمامی اطالعات در وبسایت    De Molenپذیر شود. برای مثال در استخر امکان

www.sportingA.be .کننده یا  تلفن و یا ایمیل هر مراجعه شمارهند موظف هست  استخرها آمده است

 هفته از بین بروند.  4واده( را ذخیره کنند. این مشخصات باید بعد از کننده )یا یکی از اعضای یک خانشرکت 
 

میان   اما برگزاری مسابقاتی که باعث تماس، ها مجاز استبرای تمامی ورزشات برگزاری مسابق

 باشد.. حضور تماشاچی نیز ممنوع می شوند، ممنوع است کنندگان می ت شرک

 

http://www.sportinga.be/
http://www.sportinga.be/
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های  در صورتی که ورزش شود که در وقت ترک منزل پوشیدن ماسک اجباری است، اما گفته می سؤال: 

 ؟ چیست «های سنگینورزش»اجباری نیست. منظور از ، مدهیسنگین انجام می 

 مالک وجود دارد:  شود یا خیر، چندمیکه آیا ورزشی سنگین محسوب تعیین این برای جواب: 

ی  گیرد، مانند یک محوطهصورت می مخصوص آن ورزش  ی در محوطهورزش مورد نظر آیا  •

کنندگان اهمیت دارد. عالوه بر این، به ورزشاصله میان همچنین ف وتبال؟ورزشی یا زمین ف

س )لباس ورزشی در ی مسابقه( و لبادر برابر دوچرخه ی تفریحی ی )مثال دوچرخه ورزش لوازم

 شود. توجه می  بر لباس عادی(ابر 

 حی(؟فریتخالف  بر شود )انجام می گین  آیا ورزش به صورت سن •

 

 10در هر صورت ممنوع هستند. همچنین ورزش با بیش از  دنشو که باعث تماس بدنی میی هایورزش

 باشد.شخص بزرگسال ممنوع می 

 

کز فرهنگی، موزه   A-kaart سؤال: من یک بُن  ها و  ها، کتابخانه دارم که به علت تعطیلی موقت مرا

  توانم تعویض کنم. تکیلف این بُن چیست؟موقع نمی استخرها به 

  31مارس و  12( که بین A-kaartbonnenی آ )هاتصمیم گرفته شده است که مدت اعتبار تمامی کارت

، تمدید  2020دسامبر  31اتومات تا آخر امسال، یعنی به صورت گذرد، ها میوقت آن 2020 ژوئیه )جوالی(

 مراجعه کنید.  www.antwerpen.be/akaartشود. به اطالعات بیشتر به وبسایت 

 

کز و انجمن سؤال:   ؟های نوجوانان باز تعطیل هستندآیا مرا

 اند.باز شده نان نوجواهای تمامی سازمان  جواب:

 

  ها تعطیل هستند؟سؤال: آیا شهربازی 

سال اجازه   13اند. توجه داشته باشید: فقط افراد زیر باز شده های بازی )چه کوچک و چه بزرگ( میدان جواب:

گذاری فاصله کنند باید مقررات مربوط به ها را دارند. بزرگساالنی که کودکان را همراهی میمکانورود به این 

خواهیم تا مّدت بازی خود را محدود کنند تا دیگران  ی ی افراد م اجتماعی را رعایت کنند. عالوه بر این، از همه 

ن را ترک کنید و در وقت  شود در صورت شلوغی مکاهم فرصت بازی داشته باشند. همچنین توصیه می 

 است.  اجباریسال  12استفاده از ماسک برای افراد باالی  دیگری مجدداً برگردید.

 

 . انددهمجدداً باز ش یزن  ی روبستههاشهربازی ژوئیه )جوالی( 1از تاریخ 

 

ردو  های تابستانی یا ا. آیا فرزندم اجازه شرکت در فعالیت رسیده استسؤال: تعطیالت تابستان از راه 

 دارد؟

ا برگزار کنند، اما برگزارکنندگان  های خود ر های نوجوانان اجازه دارند امسال تابستان فعالیتجواب: سازمان

کثر از ایمنی را لحاظ کنند. مهم موظف هستند برخی تدابیر  نفر   50ترین آن این است که هر »حباب« حدا

http://www.antwerpen.be/akaart
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کنند(. نیاز نیست که  وانان را همراهی می ها که نوجتواند تشکیل شود )به شمول مسؤولین سازمانمی

عایت کنند، اما در طول یک هفته نباید با کسانی جز »حباب« کودکان در وقت تماس با یکدیگر فاصله را ر

کنید، او اجازه  نام میها ثبتود تماس داشته باشند. بنابراین، وقتی شما فرزندتان را در یکی از فعالیت خ

فراد یک »حباِب« دیگر تماس داشته باشد )یعنی اجازه ندارد در فعالیت دیگری در  ندارد که در آن هفته با ا 

ها به این نکته توجه داشته  در فعالیتتان نام فرزندانفته شرکت کند(. به همین دلیل، در وقت ثبتآن ه

د فعالیت  کشد و یا چننام کنید که یک هفته طول می باشید، و احیانا فرزندان خود را برای فعالیتی ثبت 

کثر تعدای آنتر که برگزارکننده کوتاه  ها در یک هفته را د فعالیت ها یک سازمان است )سازمانی که حدا

 کند(. رعایت می

  های جالبی برای تابستان امسال هستید، حتما نگاهی به وبسایتوجوی فعالیتچنانچه در جست 

www.antwerpen.be/vakantieaanbod  .بیندازید 

 

 هرداری قراری برای دریافت مشاوره تنظیم کند؟ تواند با شسؤال: آیا یک انجمن می 

 

مراجعه کنند. این امر   Permekeتوانند برای دریافت مشاوره به ها میانجمن ژوئن )جون( 16جواب: از تاریخ 

 پذیر است:فقط با قرار قبلی امکان 

  (16و  9)بین ساعت  033383995 فن:تل •

 t@antwerpen.bebuurtsecretariaa و یا از طریق ایمیل  •

کز تعطیل میدبیرخانه   مراجعه کنید.  جااین مانند. برای اطالعات بیشتر به های این مرا

 

 (Huis van het Kindی کودک« ) های »خانهمدارس، اماکن نگهداری از کودکان، و شعبه 

 

 رسانی به دانشجویان در آنتورپن دارد؟ یاری سؤال: راهکارهای کرونا چه تأثیری بر  

  در وبسایترسانی به دانشجویان در آنتورپن دارند. راهکارهای کرونا بر زندگی دانشجویی و یاری جواب: 

www.stanstan.be اتاق دانشجویی  آمده است. دانشجویانی که در خوابگاه یا  های متداولجواب پرسش

 Kotweb voor ی َمسکن بههای خود در زمینه به پرسش   توانند برای دریافت پاسخاقامت دارند، می 

studenten  توانند برای اطالعات بیشتر به  های دانشجویی می ها یا اتاق مراجعه کنند. مالکین خوابگاه

 مراجعه کنند. or kotbazenKotweb vo وبسایت

 

 ؟تواند من را راهنمایی کندوجوی یک مدرسه تابستانی هستم. کدام سازمان می من در جست سؤال: 

رساند.  یاری میآنتورپن   ساکنانانِ جوانان و نوجو  برای تمامی مدارس تابستانی  به ری آنتورپنجواب: شهردا

آموزان گیرد که آیا دانش ود را دارد، خودش تصمیم میهای تابستانی خهر مدرسه در آنتورپن که برنامه 

ی ابتدایی و  های تابستانی برای دوره برنامه ها را دارند یا خیر.  ی شرکت کردن در این برنامه مدارس دیگر اجازه 

نام در نام نمایید. ثبت ی تابستانی موردنظر خود ثبت و مستقیما در مدرسه ه کنیدمتوسطه را مشاهد

YouthStart Summerschool  سال است، از طریق وبسایت  16که مختص نوجوانان باالیYouthStart 

mailto:buurtsecretariaat@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen-en-bewonersinitiatieven/nieuws/adviesgesprekken-voor-verenigingen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen-en-bewonersinitiatieven/nieuws/adviesgesprekken-voor-verenigingen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/verenigingen-en-bewonersinitiatieven/nieuws/adviesgesprekken-voor-verenigingen
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotstudenten-in-tijd-van-corona
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotstudenten-in-tijd-van-corona
https://www.studentkotweb.be/nl/info-voor-kotbazen-in-tijd-van-corona
https://drive.google.com/file/d/16XymOAjhng9QTUK1ckVhsqrppl8vuSES/view
https://drive.google.com/file/d/16XymOAjhng9QTUK1ckVhsqrppl8vuSES/view
https://drive.google.com/file/d/16XymOAjhng9QTUK1ckVhsqrppl8vuSES/view
https://drive.google.com/file/d/16XymOAjhng9QTUK1ckVhsqrppl8vuSES/view
http://www.dromersgezocht.be/summerschool/
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توانید فعالیت مناسبی را برای فرزندتان پیدا کنید، از طریق  ید و یا نمی پذیر است. چنانچه پرسشی دارامکان

 onderwijsvragen@antwerpen.beایمیل تماس بگیرید: 

 

 باشند؟ های نگهداری از کودکان باز میمکانآیا   سؤال:

  ی والدین باز هستند.برای فرزندان همه  های نگهداری از کودکانجواب: مکان

هایی که در محل نگهداری کودکان نصب شده پیروی کنید تا مطلع شوید که فرزند خود را در  از دستورالعمل

جازه دارد برای آوردن و بُردن فرزند شما وارد محل  نفر اکجا و به چه نحو باید به مدرسه ببرید. فقط یک 

شود که همواره یک شخص ثابت این کار را انجام دهد. در  خیلی توصیه می   شود.نگهداری از کودکان می 

ی دیگری برای پوشش صورت اجباری است. برادرها،  حین آوردن و بُردن کودک، استفاده از ماسک یا وسیله 

ل ی فیزیکی خود را از دیگر والدین و پرسنمانند. فاصلهواده در بیرون منتظر می ی خانخواهرها و دیگر اعضا

 گذاری اجتماعی(.حفظ کنید )فاصله 

 

 اید؟ک برگشته به بلژیدیگر یک کشور تازه از آیا 

  محل نگهداری ازاند، باید قرنطینه شوند و اجازه آمدن به گشته مز باز ی قراز یک منطقه  کودکانی کهی همه

جباری  ی انطینه نیازی به قر اند، ازگشته ی بی نارنجسال که از یک منطقه  3زیر   کودکان را ندارند. کودکانِ 

ینه هستند  طخودشان در قرنن فرستاده شوند. اشخاصی که محل نگهداری از کودکاتوانند به ندارند و می

ان به محل نگهداری از شدارند فرزنداناند( اجازه نی نارنجی بازگشته )مانند بزرگساالنی که از یک منطقه

 کودکان بفرستند. 

 

 سؤال: چطور بدانم که مکان نگهداری فرزندم موقتاً تعطیل است؟

الع  ین اطهای نگهداری کودکان موقتاً تعطیل شود، مسؤولین آن مکان به والدجواب: اگر هر یک از مکان

ودکان متعلق به شهرداری باشد، شود. اگر مکان نگهداری از کدهند که احیاناً چه موقع موقتاً تعطیل می می

 روز در اینشود. در آنجا اطالعات به رسانی می به والدین اطالع  Mijn Kinderopvangاز طریق پورتال آنالیِن 

 شود. ه در اختیار والدین قرار داده می زمین

 

ز من بخواهد تا فرزندم را در خانه نگه دارم، باید برای این روزها  سؤال: آیا اگر مرکز نگهداری کودکان ا 

 ای پرداخت کنم؟ هزینه 

ی نه ماند، لزومی به پرداخت هزی های آوریل، می و ژوئن برخی روزها در خانه می اگر فرزندتان در ماه جواب: 

اری از کودکان خودش تصمیم گونه نیست و هر مکان نگهدژوئیه )جوالی( دیگر این  1آن روزها نبود. از تاریخ 

گردد.  برمی که به »مقررات عادی«کند و یا اینگیرد که آیا همچنان مطابق مقررات دوران کرونا عمل میمی

 کند.مل میاز مکان نگهداری فرزندتان سؤال کنید که طبق کدام مقررات ع

 

 چنانچه مکان نگهداری کودکان، طبق مقررات دوران کرونا عمل کند: 

mailto:onderwijsvragen@antwerpen.be
https://www.mijnkinderopvang.be/
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  ای پرداخت کنید.هزینه  ،رودصورت نیازی نیست که بابت روزهایی که فرزندتان به محل نگهداری نمی  در این

نگهداری تان و بر اساس آن از فرزندانید والدین از درآمد باالیی برخوردار نیستشما به عنوان چنانچه 

البته مکان نگهداری  د. یخانه نگه دار را در روزهای مقررشده در  تانتا فرزند داریدشود، موقتاً این اجازه را می

دارید را با  های ژوئیه )جوالی( و اوت، تعداد روزهایی که فرزندتان را در خانه نگه میتواند برای ماه می

 دوازدهم کاهش دهد.یک

 اعتبار قانونی دارد.  2020 اوت 31تا تاریخ  مقرراتاین 

( طبق این مقررات عمل  Stedelijke Kinderopvangتمامی اماکن شهری برای نگهداری از کودکان )

 توانید فرزندتان را در خانه نگه دارید کمتر نخواهد کرد. تعداد روزهایی که میکنند، و می

 عمل کند:  عادیچنانچه مکان نگهداری کودکان، طبق مقررات 

عمل ن قید شده ای که در قراردادتاین صورت شما موظف هستید به عنوان پدر یا مادر باید طبق برنامه در ا

نگهداری تان و بر اساس آن از فرزندانید والدین از درآمد باالیی برخوردار نیستشما به عنوان چنانچه کنید. 

 . دیخانه نگه دار را در تانفرزند توانید از تعداد روزهایی استفاده کنید که اجازه داریدمی ، شودمی

که از من خواسته شده تا  ری از فرزندم دارم، مثالً چونسؤال: من به طور ناگهانی نیاز به جایی برای نگهدا

رد و پیش از این به  سال سّن دا 3و  0در بخش مراقبت یا شغل حیاتی دیگری کار کنم. فرزندم بین  

 توانم تماس بگیرم؟چه کسی در این باره میمرکزی برای نگهداری کودک نرفته است. با 

( تماس بگیرید، Contactpunt Kinderopvangی از کودکان« )جواب: چنانچه با »مرکز تماس برای نگهدار

ترین مّدت جایی برای نگهداری از فرزندتان پیدا خواهند کرد. به نشانی  آنها در کوتاه 

contactpuntkinderopvang@antwerpen.be  ی خود را مطرح کنید.  سال کنید و خواسته ایمیل ار

 رند. راحتی بتوانند با شما تماس بگیآنها به   تلفن خود را نیز ذکر کنید تاهمچنین شماره 

 

 سؤال: فرزندم عالئم کرونا دارد. آیا اجازه دارد به محل نگهداری کودکان برود؟ 

را از  مسؤولین نگهداری کودکان و منزل بماند جواب: خیر. چنانچه فرزندتان عالئم کرونا دارد، آن وقت باید در 

 ن نگهداری کودکان برود. مکا بهتواند دوباره  ز مشورت با پزشک می. فرزندتان فقط پس ااین امر مطلع کنید

 

سؤال: من خودم یا یکی از اعضای خانواده )احتماالً( مبتال به ویروس کرونا هست. آیا اجازه دارم فرزندم  

 ودکان بفرستم؟را به محل نگهداری ک

به ویروس کرونا است )یعنی   ی شما مبتالدر صورتی که تأیید شده است کسی از اعضای خانواده  جواب:

روز در خانه بمانند . در   14تست مثبت(، آن وقت باید تمامی اعضای خانواده، همچنین کودکان، به مدت 

ازه دارد به مکان آن وقت فرزندتان اج رود که کسی از اعضای خانواده مبتال است،صورتی که فقط گمان می 

 نگهداری کودکان برود. 

 

  ( مراجعه کنم؟ Huis van het Kindی کودک« )های »خانه ه یکی از شعبه توانم بسؤال: آیا می
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ها تلفنی در دسترس هستند. به طور فیزیکی فقط به یکی  های مرتبط با آن های کودک و سازمانجواب: خانه 

ی تربیت فرزندان، های خود را درباره توانید مراجعه کنید و سؤال می  های کودک«های »خانهین شعبه ااز 

ها و جلسات  ح نمایید. شعب دیگر این سازمان همچنان تعطیل هستند. فعالّیتبارداری و تولد را مطر

  شوند.گروهی لغو می وگوی گفت

 های اجتماعی ببینید.ی کمکدربارهرا  این فهرستهمچنین 

 

کز بهداشت و معاینه  ( مربوط به »کودک و خانواده«  consultatiebureausی کودک )سؤال: آیا مرا

(Kind en Gezin باز هست ) ند؟ 

کز بهداشت و معاینه  کسن و معاینات  ی کودک که مربوط به »کودک و خانواده« می جواب: مرا باشند، کار وا

گیرد تا قرار جدیدی  گیرند. سازمان »کودک و خانواده« با تمامی والدین تماس میمی ضروری را از سر 

اِی »کودک و  ی منطقهشعبه   به طور موقت از Groenenhoekی کودِک نظیم کند. مرکز بهداشت و معاینه ت

  Alfred Oststraat 2, 2140 Borgerhoutکند: رسانی می خانواده« در این نشانی خدمات

 های اجتماعی ببینید.ی کمکرا درباره هرستاین فهمچنین 

 

 

 های عمومی، بازارها، جلسات مذهبی جشن 

 

 شوند؟ار می های عمومی بزرگ برگز سؤال: آیا جشن 

هایی که در برخی  ه جز خیابانها و رویدادهای عمومی در شهر آنتورپن ممنوع هستند، بجشن تمامی جواب: 

 (.speelstratenشوند )به هلندی: روزها جهت بازی کودکان به روی وسایط نقلیه بسته می 

 

 برقرار هستند؟ هاو کرمیس  سؤال: آیا بازارها

اجازه دارند دوباره تشکیل   دوفروشی(فروشی و دست ین بازارهای عتیقه )همچن ی عمومیجواب: بازارها

کثر شوند، اما با ح گذاری اجتماعی )که خیلی  و در صورتی که تدابیری اتخاذ گردد که فاصله ، غرفه 50دا

آنها موظف به  کنندگان مراجعه و تمامی پرسنل همچنین و بازار  دارانضروری است( رعایت شود. غرفه 

ثناء  مشتریان موظف هستند به صورت انفرادی خرید کنند. است همچنین در بازارها . اسک هستندشیدن مپو 

در این مورد، به همراه داشتن اعضای خردساِل خانواده است و یا همراهی کردن افرادی که نیازمند به کمک 

in-www.antwerpen.be/markten- ای از تمامی بازارهای آنتورپن در وبسایتروزشدهفهرست به هستند. 

district-uw  نشر شده است.  

 

 اند.ها لغو شدهتمامی کرمیس 

 

 ؟( اجازه دارند برگزار شوندbraderieënآیا بازارهای ساالنه )یا همان سؤال: 

 .شوندمیها لغو خیر، تمامی رویدادها و جشنجواب: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/huis-van-het-kind/nieuws/heb-je-een-vraag-over-de-opvoeding-van-je-kind-tijdens-de-acties-tegen-corona
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/maatregelen-vertraging-coronavirus-impact-op-sociale-hulpverlening
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
http://www.antwerpen.be/markten-in-uw-district
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 ( مجاز هستند؟ foodtrucksفروشی سیار )های اغذیه ل: آیا ماشین سؤا

فروشی سیار و هر نوع معامله و دادوستد سیار که دارای مجوز است اجازه دارند یههای اغذجواب: ماشین 

 های خود را از سر گیرند.فعالّیت

 

 شوند؟سؤال: آیا جلسات مذهبی برگزار می 

کثرلسات مذهبی میج ژوئیه )جوالی( 1از تاریخ  جواب: نفر و منوط به رعایت   100 توانند با حضور حدا

 ی برگزار شوند.گذاری اجتماعفاصله

 

 اجباری است.  سال 12برای افراد باالی   هادر عبادتگاه پوشیدن ماسک ژوئیه )جوالی(  11از تاریخ 

 

 بازدید از آنتورپن 

 

 پن به آنجا بیایم؟کشور دیگری برای بازدید از آنتور توانم از سؤال: آیا می

ن ورود به کشور برای بازدید از آنتورپن وجود  و امکا اندشده مرزها دوباره باز  ژوئن )جون( 15جواب: از تاریخ 

و همچنین   قررات کشور مبداء اجازه سفر به بلژیک را داشته باشیدفقط در صورتی که بنا به مدارد، اما 

 شرایط ورود به بلژیک را دارا باشید. 

 

 توانم از مکانی دیگر در بلژیک برای بازدید از آنتورپن به آنجا بیایم؟ آیا می سؤال:

کنون گشت جوا  باشد.روزه یا چندروزه در داخل کشور مجاز می وگذارِ یکب: بله، ا

 

 تی مراجعه کنم؟ توانم به پیشخوان برای دریافت اطالعات توریسسؤال: آیا می

کز اطالع    Grote Mark( که در stadswinkelو  bezoekerscentrumیسم )ی توررسانی درباره جواب: مرا

کز اطالع همچنین کنندگان باز هستند. مراجعه واقع هستند، دوباره برای  ی توریسم واقع در  رسانی دربارهمرا

کز اطالع باز هستندقطار مرکزی ایستگاه  ی توریسم واقع در ایستگاه قطار مرکزی فعال  رسانی درباره. مرا

تماس   030032323201ی توانید به شماره باشند. در صورتی که سؤالی در این زمینه دارید، مییتعطیل م

کز اطالع info@visitantwerpen.beبگیرید و یا ایمیل ارسال نمایید:  م ی توریسرسانی درباره . در این مرا

 پوشیدن ماسک اجباری است.

 

 رد؟های گردشی را به لنگرگاه بُ توان کشتیسؤال: آیا می

ی سوار کردن مسافر  اما اجازه های گردشی را به لنگرگاه ببرید و آذوقه بار بزنید، دارید کشتی  جواب: اجازه 

 ندارید.

 

 کنم؟ های عمومی در آنتورپن همچنان استفاده توانم از دستشوییسؤال: آیا می



Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi van FAQ stad Antwerpen 

  خیلی، امکان استفاده از کرونا تعطیل هستند مقرراتهای شهرداری طبق جواب: بله. اما چون که ساختمان

توانید مشاهده کنید کدام  شهر، می ی دیجیتال  های عمومی دیگر وجود ندارد. روی نقشه دستشویی 

های عمومی پوشیدن ماسک در دستشویی  در دسترس هستند. هاتشویی دسو کدام  های سرپاییتوالت

 اجباری است. 

 

 

  های توریستیگردش

 

 شود؟های آن بازپرداخت میام. آیا هزینه ریزی کردهسؤال: من یک گردش توریستی با راهنما برنامه 

ی  دا از همان قاعدهی تمامی موارد لغوشده تا کنون بازپرداخت شده است. از حاال به بعهزینه جواب: 

روز پیش از تاریخ گردش   10ای لغو کنید و تا توانید بدون پرداخت هزینه شود: شما میهمیشگی پیروی می 

 تغییراتی در آن وارد کنید. 

 

 ازدید از موزه با راهنما را از طریق وبسایت رزرو کنم؟ هنما و یا بتوانم گردش توریستی با راسؤال: آیا می

کثر هر راهنما می  اماجواب: بله،  از آژانسی که درخواست راهنما   را راهنمایی کند.گردشگر نفر   9تواند حدا

د در تمامی مقررات کرونا بای  بدیهی است کههای ممکن کسب کنید. ی گزینه اید اطالعات الزم را دربارهکرده 

 .دش توریستی رعایت شوندحین گر 

 

 نهادهای اداری 

 

 شوند؟های اداری برگزار می دیگر ارگان سؤال: آیا جلسات شورای شهر و 

باشند به صورت فیزیکی یا  جواب: جلسات شورای شهر که متشکل از شهردار و اعضای شورای شهر می 

کنند.  ی به صورت آنالین جلسه برگزار می شوند. شوراری شهر و هیئت بهزیستی اجتماعآنالین برگزار می 

ی آن  شده ی ضبطعد از پایان جلسات نسخه توانید آنالین و یا برا می  کمیته شوراو هر  شورای شهرجلسات 

کثر شوراهای ناحی  کنند،  برگزار می  ( به صورتی مجازی جلسهdistrictradenه )را مشاهده کنید. همچنین ا

ها را بعد ها فایل صوتی جلسه اما ممکن است گاهی به صورت زنده در اینترنت پخش نشود. برخی از ناحیه 

  گذارند.خود می از برگزاری جلسه بر روی وبسایت 

وبسایت دولت فدرال مراجعه نمایید:  توانید پیدا کنید، به  چنانچه جواب سؤال خود را در این فهرست نمی 

 coronavirus.be/nl/-https://www.info 

 

 چنانچه به اطالعات بیشتری نیاز دارید:

 

ردید،  ا در مورد راهکارهای شهرداری آنتورپن مطالعه کردید اما جواِب سؤال خود را پیدا نکاگر اطالعات فوق ر 

https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93708/urinoirs
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93708/urinoirs
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93708/urinoirs
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen/53ecbd13991b170005e93724/toiletten
https://www.antwerpen.be/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live
https://www.antwerpen.be/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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زنگ بزنید )هر  032211333ی ( تماس بگیرید. به شماره stedelijk contactcenter) مرکز تماس شهریبا 

 info@antwerpen.be(، و یا به این نشانی ایمیل ارسال کنید:  17تا  9روز کاری از ساعت 

وبسایت دولت فدرال   ی راهکارهای مقابله با ویروس کرونا نیاز دارید، بهدرباره اطالعات کلی چنانچه به

 coronavirus.be/nl/-https://www.infoمراجعه نمایید: 

www.atlas-در آن صورت به  بلژیک را بشنوید،  دهید که مقررات کرونا درچنانچه ترجیح می 

antwerpen.be  توانید به مقررات به زبان خودتان گوش دهید. مراجعه کنید. در این وبسایت می 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/corona/wat-zijn-de-regels-over-corona-in-belgie
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/corona/wat-zijn-de-regels-over-corona-in-belgie

