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 ویروس کرونا
 چه باید بدانید؟           اطالعیه شهرداری فرانکفورت

موقعیت فعلی چگونه است؟ چه باید کرد وقتی که حدس مزنید که به ویروس کرونا  مبتال شده اید.

 تلفن های مهم
 تلفن دکتر  کشیک:  116117

  :Hessen ایالت هسن  Hot lineتلفن اضطراری 
وقتی حدس میزنید که شما و یا فردی از خانواده شما به ویروس کرونا مبتال شده اید، 

 به شماره اضطراری Hot Lineزنگ بزنید. 
 باید توجه کرد که از طریق تلفن اضطراری Hot Line .نتیجه تست اعالم نمی شود. 

 در صورت مثبت بودن نتیجه تست، شما از طریق دکترتان مطلع خواهید شد.

 ادارات شهر فرانکفورت
سالمتی از همه چیز مهمتر است. بهمین جهت زندگی عمومی و عادی در شهر فرانکفورت محدود شده 

ید. است. بهترین حفاظت برای خود و دیگران اینست که از نزدیک  شدن با دیگران خودداری کن
بهمین جهت ادارات شهری فقط برای شرایط اضطراری باز هستند. با این ادارات میشود  از طریق تلفن و 

ای - میل تماس حاصل کرد:
www.frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen

0800 5554666

 همچنین محل بازی بچه ها، استخرهای شنا، زمین های ورزشی
 Hafenpark مربوط به بانک اروپا EZB و موزه بسته هستند.

 قطار شهری و بین شهری U-Bahn و S-Bahn و اتوبوس ها کمتر در رفت و آمد 
 خواهند بود. برای کسب اطالعات به صفحه اینترنتیRMV مراجعه کنید:

www.rmv.de

به آلمانی و رابطه با ویروس کرونا در آخرین اطالعات به روز شهر فرانکفرت ،

www.frankfurt.de انگلیسی، در صفحه اینرنتی شهر فرانکفورت

در دسترس قرار دارد. این اطالعات چندین بار در روز باز بینی و آپ-دیت میشود.

کنید: زبانها به صفحه اینترنتی زیر مراجعه برای اطالعات بیشتر به زبان فارسی و سایر

www.amka.de/corona

www.rmv.de 

آخرین اطالعات به روز شهر فرانکفرت ، در رابطه با ویروس کرونا به آلمانی و 
www.frankfurt.de       انگلیسی، در صفحه اینرنتی شهر فرانکفورت

 در دسترس قرار دارد. این اطالعات چندین بار در روز باز بینی و آپ-دیت میشود. 
www.amka.de/corona
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