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 2021می  10به روز رسانی : 

 

 مکرون رییس جمهور، در یک روزنامه منطقه ای اعالم کرد که که برداشتن قرنطینه در کشور در چهار مرحله انجام خواهد شد.  ئلامانو

 

 

جون صورت  30می تا  3پروسه برداشتن قرنطینه بین تاریخ های 

 خواهد گرفت. 

با توجه به وضعیت صحی در هر شهرستان )دپارتمان(، برداشتن قرنطینه می تواند دچار تغییر 

 شود.  

 

 

  2021می  3مرحله اول : 

 می :  3از تاریخ 

 در جریان روز، داشتن تصدیق اجازه تردد اجباری نیست ؛ 

   .محدودیت های رفت و آمد برداشته شده است 

 

 

 علوماتم

 کرونا ویروس

 19 -کووید 
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  2021 می 19مرحله دوم : 

 

  شب شروع می شود.  9:00مقررات منع رفت و آمد شبانه از ساعت 

  : بازگشایی بعضی از مکان ها با حضور محدود افراد 

  مغازه ها 

  تراس ها 

 موزیم ها 

 سالن های سینما و تئاتر 

 

 

  2021جون  9مرحله سوم : 

 

  شب شروع می شود.  11:00مقررات منع رفت و آمد شبانه از ساعت 

  .بازگشایی کافه ها و رستوران ها با پذیرایی در داخل 

  .بازگشایی سالن های ورزشی 

  کاهش مقررات دورکاری )کار از خانه(. در مورد این موضوع میان شرکت ها و

 نهادهای همکار اجتماعی بحث خواهد شد. 

  

 2021جون  30چهارم : مرحله 

 

  پایان مقررات منع رفت وآمد شبانه 

  گردش ویروس بسیار زیاد باشد، محدود این اقدامات ملی می توانند در شهرستان هایی که

 . شوند

 این محدودیت به دالیل زیر اِعمال خواهد شد : 

  نفر ؛ 000 100مورد ابتال به ویروس در هر  400بیشتر از 

  افراد مبتال به ویروس ؛افزایش شدید تعداد 

  .نبود جا در بخش مراقبت های ویژه شفاخانه ها 
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 برامدن از خانه و رفت و آمد ها 

 

صبح از خانه بیرون شوید، داشتن یک تصدیق اجازه  6:00شب تا  7:00اگر می خواهید بین ساعات 

 اجباری است.  کشور سراسر تردد برای معافیت از مقررات منع رفت و آمد شبانه، در

 این مورد، رفت و آمد های ذیل را شامل می شود :  

  

 رفت و آمد های مرتبط با کار و شغل شخص. 

 

 

 رفت و آمد برای بازدید های طبی، انجام معاینات و تداوی هایی که از راه دور امکان ندارد. 

 

 

 رفت و آمد برای خرید محصوالت صحی. 

 

 

 رفت و آمد برای مراقبت از یک شخص که به من نیاز دارد. 

 

 

 رفت و آمد برای نگهداری از یک طفل. 

 

 

 رفت و آمد افراد دارای معلولیت و شخص همراه شان. 
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 رفت و آمد برای رفتن به ایستگاه های قطار و میدان هوایی، اما فقط برای دالیل مهم. 

 

 

حیوانات خانگی در ساعات مقررات منع رفت و رفت و آمد کوتاه، نزدیک خانه، برای خارج کردن 

 آمد. 

 من نمی توانم بیشتر از یک کیلومتر از اطراف خانه ام دور شوم. 

 

 

 6:00شب تا  7:00بیرون شدن از خانه و رفت و آمد بدون داشتن تصدیق اجازه تردد بین ساعات 

 صبح ممنوع است. 

 

 

یورو جریمه خواهید شد. در صورت تکرار، مبلغ  135اگر شما این مکلفیت را رعایت نکنید، مبلغ 

 یورو افزایش پیدا کند.  3750جریمه می تواند تا 

 
 

 شب از افراد پذیرایی کنند.  7:00مراکزی که اجازه بازگشایی یافته اند، نمی توانند بعد از ساعت 

 

 

 کنترل 

 

 است :  تشدید شدهاقدامات کنترل 

  نفر،  6به منظور محدود کردن یکجا شدن افراد بیشتر از 

  به منظور جلوگیری از مصرف الکل در سرک ها. نوشیدن الکل در سرک ها ممنوع

 است. 

در بعضی از شهرها، دسترسی به بعضی مکان ها، مثل اسکله ها و کناره های رودخانه می تواند 

 ممنوع باشد. 
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 می توانند از مردم پذیرایی کنند ی کهها و مراکزمغازه 

 همه مشاغل باز نخواهند شد. 

 در مکان های بسته باید تماس ها محدود شوند. 

 مشاغلی که اجازه بازگشایی دارند : 

 کتابفروشی ها و فروشگاه های دیسک ؛ 

 فروشگاه های خرده کاری ؛ 

 فروشگاه های گل و نباتات ؛ 

 ؛ آرایشگاه ها و کفاش ها 

 فروشگاه های شکالت ؛ 

  .موتر فروشی ها 

 
 

 بازدید از امالک )خانه و آپارتمان( می تواند ادامه داشته باشد. 

 

زمانی که افراد زیادی در یک مکان بسته حضور داشته باشند، ویروس با سرعت بیشتر پخش می 

 شود. 

به همین دلیل، مشاغلی که از تعداد بسیار زیاد افراد در داخل می پذیرند، هنوز اجازه بازگشایی 

 ندارند. 

 
 

 مشاغل زیر هنوز اجازه بازگشایی ندارند : 

 متر مربع مساحت تجارتی ؛ 000 10شاغل غیر غذایی دارای بیشتر از م 

  مشاغل غیر غذایی مراکز خرید و گالری های تجارتی با مساحت تجارتی قابل استفاده باالتر

 متر مربع.  000 10از 

 
 

 مشاغل می توانند روزهای یکشنبه و در جریان وقفه غذای ظهر، باز باشند : 

 برای جلوگیری از حضور همزمان تعداد زیادی از فراد در یک مکان ؛ 

 الیت تجارتی. برای شروع دوباره فع 

 

 

کمک های دولت برای سکتورهایی که مجبور هستند بسته بمانند و یا از بحران صحی بسیار آسیب 

 دیده اند، ادامه پیدا می کند. 

 به عنوان مثال، بار ها، و کلب های شبانه. 
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  معارف 

 شروع دوباره درس های مکتب. 

 می :  3از دوشنبه 

  برای شاگردان لیسه، شروع درس ها، برای بخشی از شاگردان راه دور، و برای بخش

آن ها در صنف نیمی از دیگر به صورت حضوری در صنف. برای شاگردان لیسه، 

 حضور پیدا می کنند. 

 حضور دوباره شاگردان کولژ در صنف 

آسیب را از شهرستانی که بیشترین  15برای شاگردان صنف های چهارم و سوم کولژ در 

ویروس دیده اند، بخشی از شاگردان در صنف حضور پیدا می کنند و بخش دیگر شان از 

راه دور درس ها را دنبال می کنند. شهرستان هایی که شامل این برنامه هستند : 

l’Aisne, les Bouches-du-Rhône, l’Essonne, Paris, la Sarthe, les Hauts-

de-Seine, le Nord, la Seine-Saint-Denis, la Loire, le Val-de-Marne, 

l’Oise, le Rhône, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne, les Yvelines 

 

 

 برای همه شاگردان 

 بازگشت به صنف تحت مقررات خاصی انجام خواهد شد : 

 بستن صنف با اولین مورد ابتال به ویروس ؛ 

  انتقال ویروس ؛تقویت تمام اقدامات احتیاطی و مانع شونده 

 رعایت دو متر فاصله در کانتین و میان گروپ های شاگردان ؛ 

  .افزایش تهویه صنف ها 

 

 

آزمایش در مکاتب   000 400، آزمایش ها افزایش یافته اند و 2021ماه اپریل  26از هفته  تاریخ 

 ابتدایی توزیع شده اند : 

 هر هفته دو ت( ست خودآزماییAutotest) در خانه  ن داده می شود. این تست هابه کارمندا

 انجام می شوند. 

  انجام دهند.  خودآزماییتست ماه می، شاگردان لیسه باید هر هفته یک  10از هفته تاریخ

 تست باید با کنترل یک شخص بزرگسال انجام شود. این 

  سال، باید تست های لعاب دهن یا خودآزمایی انجام دهند.  15شاگردان کولژ باالی

  خودآزمایی باید با کنترل یک شخص بزرگسال صورت گیرد.  

  .شاگردان باید تست های لعاب دهن انجام دهند 

 

 

 

 معلومات بیشتر در سایت وزارت معارف، جوانان و ورزش 
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  تحصیالت عالی

 تست های خودآزمایی در دانشگاه ها توزیع می شوند. 

 در مورد برگزاری امتحان ها : 

 

  امتحان هایbrevet  و بکلوریاbaccalauréat  گرفته خواهند شد. شاگردانBTS  و

( در لیسه، درس های شان Grandes Écolesصنف های آمادگی برای مدارس بزرگ )

 ز سر خواهند گرفت. را تحت شرایط مشابه با شاگردان لیسه، ا

 ( برای درس های آمادگی ورود به مدارس بزرگGrandes Écoles و یا صنف آمادگی )

با حضور شاگردان در محل امتحان، (، امتحان کانکور CPGEبرای مدارس بزرگ )

 برگزار خواهد شد. 

  برگزاری یک جلسه امتحان جبرانی برای شاگردانBTS  .ممکن است 

 وری و با حضور شاگردان در ماه های می و جون برگزار امتحان ها به صورت حض

 خواهند شد. امتحانات کانکور بدون تغییر، برگزار خواهند شد.  

  

 کار

 

حداقل برای چهار روز دورکاری یا کار از خانه باید در هر جایی که امکان دارد، سازماندهی گردد، 

 در هفته. 

 و پروتکل ملی در شرکت ها بازبینی شده است :  اقدامات احتیاطی صحی تقویت شده اند

 

 

از شرکت ها تقاضا می شود که تا حد امکان زمینه دورکاری یا کار از خانه را برای کارمندان شان 

 فراهم کنند. 

 

 

 را تهیه کنند.  سبدهای غذا قابل انتقالاز کارفرماها تقاضا می شود که 

 کارمندان می توانند در صورت امکان، روی میز کار شان غذا بخورند. 
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 هر کارمند باید تنها غذا بخورد. جای مقابلش باید خالی باشد. 

 متر فاصله با همسایه های میزش را رعایت کند.  2 شرطکارمند باید 

 

 

 ساعات کاری غذا خوری جمعی باید سازگار شوند. 

 تعداد افراد حاضر به صورت همزمان در یک مکان باید محدود گردد. 

 

 

 ( باید خودداری شود. Covoiturageاز سفر مشترک در موتر )

اگر این کار ضروری باشد، باید همه اقدامات احتیاطی و مانع شوند، مثل پوشیدن دایمی ماسک، 

 رعایت گردند. 

 
 

در صورتی که یک کارمند با یک شخص مبتال به ویروس در ارتباط بوده باشد، یا دارای عالیم 

 کند.  قرنطینهباشد، باید خودش را 

 اعالم کند.  declareameli.frبه مجرد بروز عالیم، او باید وضعیت خودش را در 

 در این صورت، مرخصی کاری خواهد داشت. 

http://declareameli.fr 
 

 فعالیت های فرهنگی 

تمام نهادهای فرهنگی که در حال حاضر بسته هستند، در جریان هفته های آینده بازگشایی خواهند شد 

 : 

  ،سینماها 

  تئاتر،سالن های 

 ،سالن های نمایش 

 ،مراکز ورزشی و سرگرمی 

  .بارها و رستوران ها 

  

 اماکن مذهبی

 برگزاری مراسم در اماکن عبادت مجاز است. 

 برای اشتراک در این مراسم، افراد باید دو مورد را رعایت کنند : 

  چوکی فقط از یکی استفاده شود،  3از 

  صف، باید از یکی استفاده شود.  2از 

  

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
http://declareameli.fr/


  

Page 9 | 10 

 

 falc-simplifie-coronavirus/francais-https://www.gouvernement.fr/info منبع :

Service d'information du Gouvernement : عکس ها   

  تردد بین المللی و میان شهرستان های ماورای بحار

 ظاهرشدند.  19-جنوری، ویروس های جهش یافته )وریانت ها( جدید کووید 31از تاریخ 

امروز، بدون داشتن یک دلیل مهم، تمامی موارد ورود به فرانسه از کشورهای خارج از اتحادیه 

 ، ممنوع می باشند. خارج از اتحادیه اروپااروپا و یا خروج از فرانسه به مقصد کشورهای 

  رفت و آمد به شهرستان های ماورای بحار فرانسه تنها برای دالیل بسیار مهم، مجاز می باشد. 

 
 

اپریل، خارج شدن از فرانسه به مقصد یک کشور اروپایی تنها به یک دلیل مهم و با ارائه  3از تاریخ 

 ، امکان دارد. PCRیک تست منفی 

 افرادی که باید از مرز عبور کنند، از این قاعده مستثنا هستند.

 دو شرط وجود دارد : 

  ساعت،  24رفت و آمد برای کمتر از 

  کیلومتر دورتر از خانه اش باشد.  30فاصله نباید بیشتر از 

 در بعضی کشورها، شرایط اپیدمی بدتر می شود. 

 بنابر این تصمیم گرفته شده است که شرایط ورود به فرانسه از این کشورها، سختگیرانه تر شود. 

 این تصامیم شامل مسافرانی می شود که از کشورهای ذیل وارد فرانسه می شوند : 

  ،برزیل 

 ،آرژانتین 

 ،شیلی 

  ،افریقای جنوبی 

 .هندوستان 

 

 

 

 کشور اقدامات شدیدتر روی دست گرفته شده است :  5، برای این 2021اپریل  24از تاریخ 

  .دالیل مهم برای سفر، محدودتر شده است 

  ارائه یک تست منفیPCR  ساعت قبل از پرواز. تست  36کمتر از PCR  می تواند کمتر

 ت ارائه کند. ساع 24ساعت باشد اگر مسافر یک تست منفی انتی ژنتیک کمتر از  72از 

  ،انجام یک تست انتی ژنیک اجباری است. به محض ورود به فرانسه 

  روز خود را قرنطینه کند. بیرون برآمدن  10در هنگام ورود به فرانسه، مسافر باید برای

ظهر مجاز است. کنترل رعایت  12:00صبح تا  10:00از محل اقامت تنها بین ساعات 

محل اقامت شخص، پیش بینی شده است. در صورت  قرنطینه توسط پولیس با حضور در

 یورو جریمه خواهد شد.  500 1تا  000 1عدم رعایت قرنطینه، شخص مبلغ 

 

 

 برای معلومات بیشتر در مورد سفرهای خارجی : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/je-pars-a-l-etranger/ 
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