কর োনো ভোই োস জরু ী অবস্থো –ফ্লোর ন্স (Firenze)
কক ক রে পোক আম ো? - সংর োকজে ১৭/০৩/২০ েোক রে
➔ বাড়ীতে থাকা জরুরী ।
➔ রাস্তায় বা পাতকে থাকা চলতবনা ।
➔ বাড়ী থথতক থবতরাতনা শুধু মাত্র সম্ভব যদি : কোরজ জোওয়ো দ কো থোরক , শো ীক ক কো রে , এবং কবরশষ ফ্কোরনো প্ররয়োজরন থযমন বাজার করার িরকার থাকতল (বাড়ীর
কাতের বাজাতর যাওয়া িরকার), থকাতনা পদরবাতরর সাহাতযে ( বয়স্ক বা অসু স্থ থকউ থাকতল েতব থসতেতত্র মাস্ক বেবহার করতে হতব দনতজতক সু রদেে রাখতে) োোড়াও গৃ হপাদলে
পশুতক হাাঁটাতে দনতয় যাওয়ার থাকতল (বাড়ীর একিম কাতে থযতে হতব) অথবা পশুর ডাক্তাতরর কাতে যাওয়ার থাকতল ।
➔ বোড়ী ফ্থরক ফ্বর োরে হরে কনজস্বশংসোপত্র (self certificate/autocertificato) েোগরব যা Ministero dell’Interno এর ওতয়বসাইতট নীতচর দলতে দিক করতল পাওয়া
যাতব । https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf
➔ এই দনজস্বশংসাপত্র (self certificate/autocertificato) স্থানীয় পু দলশ (forze dell’ordine) োরা সংগ্রহ করতব এবং এই সোর্টিকিরকরে ফ্েেো েথয েো ো োচোই কর ফ্নরব ।
➔ অনে থলাতকর থথতক অন্তে ১ কমেো দূ ত্ব বজায় রাখু ন ।
➔

কদ আপনো জ্ব আরস (৩৭,৫ হয় বা এর ওপতর ওতে েতব বাড়ীতে থাকুন , অনে থলাতকর সংস্পশে থথতক দূতর থাকুন, থ ান করুন আপনার দনজস্ব ডাক্তারতক বা দশশু ডাক্তারতক
। হসকপেোরে ইমো রজকন্স (Pronto Soccorso) ফ্ে োরবন নো ।

➔ নেু ন কতরানা ভাইরাস সম্পতকে জানতে --- ৮০০ ৫৫ ৬০ ৬০ এই সবু জ স্থানীয় নাম্বাতর থ ান করুন এরপর ১ ডায়াল করুন । এই নাম্বারটি থসামবার থথতক শুক্রবার অবদধ সকাল ৯ টা
থথতক সতযে ৬ টা অবদধ থখালা থাতক ।

সেকে বােে া !!!!
কদ আপকন ওপর

কনয়মগুকে নো মোরনন েরব আপকন অপ োধ কর রেন বরে ধ ো হরব । আইতনর থপনাল থকাতডর ৬৫০ নম্বর ধারা আপদন লঙ্ঘন কতরতেন বতল ধরা হতব অথবা “

সরকাতরর পিতেতপর দবতরাদধো কতরতেন বতল মতন করা হতব” । আতরা গুরুের থেতত্র মতন করা হতব আপদন দক্রদমনাল থকাতডর ৪৫২ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করতে থচতয়তেন যার মাতন “ আপদন
দনন্দনীয় অপরাধ কতরতেন সমস্ত মানুতের স্বাতস্থের দবরুতে” এইসব থেতত্র আপদন সমস্ত মানুতের স্বাতস্থের দবরুতে পিতেপ দনতয়তেন থসটাই দবচাযে বতল ধরা হতব ।
এ িেস্বরূপ আপনো ৩ মোস প ি ন্ত ফ্জে হরে পোর , ২০৬ ইউর ো জক মোনো হরে পোর , আপনো নোম অপ োধী বরে আইরন েোেোয় উঠরে পোর আ ভোরেো কর ফ্জরন োেু ন
একবো আপনো নোরম পোরশ আইরন েোেোয় অপ োধী বরে ফ্েেো থোকরে প বেী ফ্েরত্র এই কিকমনোে ফ্ কর্ি ফ্ বহু জোয়গোয় দ কো হয় ফ্ মন কোরজ ফ্েরত্র ,
নোগক করত্ব আরবদরন সময় , PSCE (ex-carta di soggiorno) ইেযোকদ সময় েো ফ্দেো োরব ।

