ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
Παρακαλούμε κοινοποιήστε την πληροφορία!
Περισσότερες πληροφορίες (διαθέσιμες ως τώρα μόνο στα ελληνικά) στο forma.gov.gr
Δεν επιτρέπονται τα ταξίδια και οι μετακινήσεις από Δευτέρα 23 Μαρτίου έως Δευτέρα 6
Απριλίου. Μπορείτε να βγείτε έξω μόνο για τους παρακάτω 6 λόγους:
Για να πάτε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στο γιατρό ή το φαρμακείο
Στο σουπερμάρκετ
Στην τράπεζα
Να βοηθήσετε κάποιον που έχει ανάγκη
Να πάτε σε τελετή (γάμο, κηδεία)
Για την σωματική σας άσκηση ή να περπατήσετε με το κατοικίδιό σας

Τι πρέπει να κάνετε αν χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι σας για αυτούς τους λόγους:
1. Γράψτε σε ένα χαρτί το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και το λόγο που πρέπει να βγείτε
από το σπίτι.
ή
2. Στείλτε SMS στο 13033 με το ΟΝΟΜΑ σας και έναν αριθμό από το 1 έως το 6 – ανάλογα
με το λόγο για τον οποίο πρέπει να βγείτε, ΚΕΝΟ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του σπιτιού σας.
Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:
X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας
όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παραπάνω
αιτιολογίες:
Θα λαμβάνετε ως απάντηση:
Μετακίνηση [κενό] X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

ATTENTION ‼️ Coronavirus lockdown information below in:
English, Arabic, French
Please share!
(For more information available only in Greek for now: forma.gov.gr)

ENGLISH
Travel ban from Monday 23/3 to 6/4. You can go out only for the following
reasons:
6 reasons:
1. visit to pharmacy or doctor
2. going to a supermarket
3. bank
4. going to help someone in need
5. going to a ceremony
6. physical exercise or walking with a pet
1.Write in a paper with name and reason or
2.SMS 13033
1-6 (Depending on the reason you go out) space, your name, space, your
surname, space and write your home address.

FRENCH
Interdiction de circulation des citoyens du lundi 23/3 jusqu’au 6/4. Vous ne
pouvez pas circuler que pour les 6 raisons suivantes:
1. visite à une pharmacie ou chez un médecin,
2. aller au supermarché,
3. aller à la banque,
4. aller aider quelqu'un qui est au besoin d'aide,
5. aller à une cérémonie,
6. exercice physique ou promenade avec un animal
Vous pouvez apporter une fiche blanche en complétant votre nom et prénom, l'
adresse de votre maison et la raison pour laquelle vous sortez.
Ou autrement
Envoyez un SMS (gratuitement) sur 13033:
écrivez 1-6 (selon la raison pour laquelle vous sortez) ESPACE, nom et prénom,
ESPACE et l’adresse de votre maison

