کرونا وائرس ایمرجنسی -فیرینزے
میں کیا کر سکتا ہوں؟  -اپ ڈیٹ17/03/20
•

گھر میں رہنا چاہیے.

•

سڑک اور پارکوں میں نہیں جانا چاۂیے .

•

باہر نکل جاسکتا ہےصرف  :کام کے لئے ،صحت کی وجوہات کے لئے اور ضرورت کی صورت میں :جیسے خریداری
کے لئے)جہاں تک ممکن ہو گھر کے قریب( ِ ،
اہل خانہ کی مدد کے لئے ) بوڑھے اور بیمار ،لیکن ہمیشہ اپنی حفاظت کے
لئے ماسک کے ساتھ ( اور گھریلو جانوروں کو باہر)گھر کے بہت قریب ( یا جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے
لئے .

•

باہر نکلنے کے لئے آپ کے پاس بیان حلفی ہونا چاہئے جو کہ Ministero dell'Internoکی ویب سائٹ پر اس لنک پر
مل سکتا ہے

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf

•

بیان حلفی پولیس اپنے پاس لے گی اور جو بیان دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گی.

•

آپ کو دوسرے لوگوں سے کم سے کم 1میٹر کا فاصلہ رکھنا چاہیے .

•

اگر آپ کو بخار ہے ) 37،5سے اوپر ( تو گھر پر رہیں ،باقی لوگوں سے تعلقات سے گریز کریں اوراپنے فیملی ڈاکٹر یا
بچوں کے ڈاکٹر کو کال کریں  .آپ کو ہسپتال نہیں جانا چاہئے .

•

نیا کرونا وائرس کے متعلق معلومات لینے کے لئے علقائی مفت نمبر 800 55 60 60پرکال کریں 1 ،ملئیں ،جو کہ پیر
تا جمعہ ایکٹو ہے 9،بجے سے 18بجے تک

توجہ فرمائیے!!!!
ا گر آپ ان ممانعتوں کا احترام نہیں کرتے  ،تو آپ جرم کرتے ہیں ،مجرمانہ کوڈ کے آرٹیکل 650کی خلف ورزی کرتے ہوئے ،یعنی
"اتھارٹی کے اقدام کی عدم تعمیل کرنا" ؛ مزید سنگین صورتوں میں آپ کو تعزیرات"عوامی صحت کے خلف قاب ِل جرم جرائم "کے
آرٹیکل 452کی خلف ورزی کا خطرہ ہوگا جو عوامی صحت کے لئے خطرہ پیدا کرنے کے قابل ہر طرح کے اقدامات کا تعاقب
کرتے ہیں .
آپ اپنے ذاتی مجرمانہ ریکارڈ میں 3ماہ تک گرفتاری  206،یورو جرمانہ اور جرم کا ریکارڈ رکھنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ لہذا ،
یہ فوجداری ریکارڈ کو داغدار
کرسکتا ہے۔
یاد رکھیں کہ کام  ،شہریت کی درخواست اور پی ایس سی ای)کارتا دی سوجورنو (جیسے بہت سے سیاق و سباق میں مجرمانہ
ریکارڈ کی ضرورت ہوتی ہے ...،

