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2020. május. 20.
کمیته هلسنکی مجارستان ازاقدامات بیشگیرانه دولت مجارستان که بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس همه گیر انجام داده است ،بسیار مهم پنداشته و ما همه
باید در نظر داشته باشیم و آن را مراعات نمایم .همکاری با پولیس و سایر مقامات دیگر یک وظیفه مهم مدنی به ویژه در این شرایط فعلی ،که ما همه
صادقانه باید همکاری کنیم.
در این معلومات فعلی ،ما مهمترین مشخصات را گنجانیده خالصه کرده و به آنها پاسخ داده ایم ،به سواالت عمومی قبلی و همچنان به سواالت فعلی پاسخ
داده ایم.
به طور کل در مورد قوانین
عدم توجه به قوانین ذکر شده و نقض قوانین در همه جای کشور تخلف از قوانین است ،که میتواند جریمه های پولی قابل توجهی را در پی داشته باشد.
پیروی از قوانین در تمام کشور توسط پولیس و یا ارگانهای دیگر کنترول می شود .اگر شخصی بدون درنظرگرفتن قوانین ادامه به تخلف میدهد ( طوری مثال
هدایات مامور پولیس را در نظر نمیگیرد فاصلهٌ تعین شده را حفظ نمیکند و از دیگران دور نمی شود ،در این حاالت این شخص را میتوانند به ادارهٌ پولیس
منتقل نمایند.
ما باید قوانین را مراعات و از آن پیروی کنیم:
 .حد اقل  1,5متر از افراد دیگر فاصله بگیرید .این قوانین را کسانیکه از وسیله ترانسپورت عمومی استفاده میکنند باید مراعات نمایند .و همچنان در
رستورانت ها نیز فاصله بین میز ها را در نظر داشته باشند.
 .ما باید در مغازه ها و وسایل حمل و نقل عمومی از ماسک استفاده کنیم .در صورت عدم داشتن ماسک ،باید دهان و بینی خود را با یک دستمال بپوشانیم.
 .دولت از اشخاصیکه سن شان از  70باال است تقاضا کرده است ،تا خانه های خود را ترک نکنند.
 .افراد باالی سن  65سال از ساعت  9الی  12میتوانند از فروشگا های مواد غذای و دواخانه خریداری نمایند .در این مدت هیچ فرد زیر سن  65سال
نمیتوانند در همچون مغازه ها حضور داشته باشند.
 .اماکن عمومی ،پارک ها و پارک های بازی اطفال به روی همه باز است ،اما باید فاصله  1,5را از یکدیگر رعایت کنید.
 .گرفتن پروگرام ( طوری مثال سالگرد تولدی) بدون در نظر گرفتن تعداد افراد هنوز هم برگزار و یا سازماندهی نشود .حتی اگر شخصی در همچو پروگرام
حضور پیدا میکند خالف قانون عمل کرده است.
 .میتوانید در پروگرامهای ورزشی در فضای باز ،سرکس در فضای باز ،سینما ،تیاتر ،حوض های آببازی و پارک ها بروید ،زیرا این مراسم ها برگزار
میشود و باز هستند ،و در اینجا هم فاصلۀ  1,5متری را در نظر داشته باشید .و از جا های که برایتان تعین شده استفاده کرده میتوانید.
 .پروگرام های موسیقی و پروگرامهای رقص برگزار نشود ،در پروگرامهای رقص حضور افراد منع قرار داده شده است .حتی اگر همچون مراسم ها
عمومی نباشد.
 .رستورانت ها میتوانند باز باشند و ما هم میتوانیم به رستورانت برویم ،چه در فضای باز و یا در داخل رستوران ،در داخل رستوران کارمندان موظف هستند
تا دهان و بینی خود را با ماسک و یا چیزی دیگری بپوشانند ،مهمانان رستوران ملزم به انجام این کار نیستند.
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به سواالت مربود به قوانین عمومی در زیر جواب داده می شود:

سوال -:اگر یک فرد باالتر از سن  65سال نظر به ضرورت عاجل ،در بین ساعات  12تا  9صبح به دواخانه برود؟ برایش دوا داده نمی
شود؟ آیا در بخش عاجل دواخانه رفته میتواند؟
جواب -:افراد باالی سن  65سال از ساعت  12تا ساعت  9صبح حتی در بخش عاجل دواخانه اجازه ندارند.
سوال -:آیا پولیس می تواند از  1,5متر نزدیکتر شود؟
جواب -:بلی .افسر پولیس بخاطر انجام دادن وظایف خود به همان اندازۀ که مناسب میدانند میتوانند نزدیک شوند ،این امر را در شرایط معین
با توجه به آموزش خود توجیه کرده می توانند.
سوال -:اگر پولیس ماسک نداشته باشد با آنهم آیا مجبور هستم با پولیس صحبت کنم؟
جواب -:بلی ،در صورت قانونی بودن اقدامات پولیس از دستورالعمل های آنان پیروی کنید ،و شما موظف هستید در تمام اقدامات پولیس با
پولیس همکار باشید.
سوال -:آیا پولیس می تواند هنگام بررسی ،از من بخواهد تا ماسک خود را دور کنم؟
جواب -:بلی ،می تواند .در هنگام بررسی اسناد و مدارک تان پولیس باید اطمینان حاصل نماید شخصی که مورد باز رسی پولیس قرار میگرد
اسناد و مدارک شان با آن مطابقت دارد یا خیر.
سوال -:در فروشگاه ها صاحب مقازه میتواند بررسی از سن من نماید که چند سال دارم؟ آیا میتواند از من تقاضای اسناد کند؟
جواب -:اگر چه هیچ کس موظف نیست نظر به درخواست صاحب مقازه اسناد خود را نشان بدهد ،ولی فروشگاه مواد غذای میتواند فقد در
یک زمان معین فردی را در یک سن خاص بپزیرد .بنابر این ،توصیه میشود تا همیشه اسناد همرایتان باشد تا در صورت در خواست آن از
شما بتوانید نشان دهید.

