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 زیادہ لوگ اپنے گھر میں قرنطینہ گزار سکتے ہیں

  
جس ملک  جو اس بنیاد پر میں تبدیلی کر دی گئی ہےمئی کو قرنطینہ ہوٹل اسکیم  27

وہاں انفیکشن کا دباؤ اب اس بات کا تعین کرے کہ آپ کو قرنطینہ آپ کا قیام رہا ہے میں 

 یا نہیں۔  ہے رکناہوٹل 

  

کے  19-یورپ میں انفیکشن کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور وزارت اب کوویڈ

مزید ممالک کو شامل کیا جا میں  ضوابط کے ضمیمے کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے اور اس 

 الگو ہوں گی۔  سے   15:00 ۔ یہ تبدیلیاں آج سہ پہر تین بجےرہا ہے

  

یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یورپ میں انفیکشن کی شرح کم ہو رہی ہے۔ اس کا - 

مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھر میں یا رہائش کے دیگر مناسب مقامات 

گریز جہاں دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے  گزار سکتے ہیںقرنطینہ  سفریپر 

باتھ روم اور باورچی خانے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اس کا  الگ، کرنا ممکن ہو

پر ہوتا ہے۔ وزیر انصاف اور عوامی  مسافروںاطالق جرمنی اور اٹلی سے آنے والے 

  ایچ(۔(میلینڈ سالمتی مونیکا 

  

سے  نصف شب,جون کی رات  7آئس لینڈ داخلے کے قرنطینہ سے مستثنٰی ہے۔ مالٹا پیر 

مستثنٰی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالٹا سے براہ راست داخلے کے قرنطینہ سے 

 رہنا چاہیےقرنطینہ  پرتک گھر  نصف شب,جون کی رات  7ناروے جانے والوں کو پیر 

 جو رستے میںاور پھر داخلہ قرنطینہ ختم ہو جاتا ہے۔ مالٹا سے آنے والے مسافر جو 

  ۔ ہوگا  پر الگو شدہ قرنطینہ گزارناجرمنی میں رکتے ہیں، ، جرمنی 

  

ان ممالک کی مکمل فہرست جہاں داخلے کے قرنطینہ کو آپ کی اپنی رہائش گاہ یا 

ہے جہاں نجی کمروں، نجی باتھ گزارا جا سکتا ہے رہائش کی کسی اور مناسب جگہ پر 

رومز اور ایک علیحدہ باورچی خانے یا کھانے کی خدمت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ 

  ہے:قریبی رابطے سے بچنا ممکن 

  

 فن لینڈ، مندرجہ ذیل عالقے:

 ورسینا

 ہمے -کانتا



 پیرکنما

 ہمے -پائی جت

 کیمینالکسو

  -ساو -ایتال 

  ن تھوسطی اوستروبو

  ہیلسنکی اور اوسیما 

  

 نمارکڈ جنوبی 

  بلغاریہ

 سان مارینو 

 پولینڈ 

 پرتگال 

  لکسمبرگ

 رومانیا 

 ویٹیکن 

 آسٹریا 

 لیفٹنسٹائن 

 چیکیا

 سلووکیا 

 سؤٹزرلینڈ 

 ہنگری 

 فاراؤ آئلینڈ 

 آئرلینڈ 

   اٹلی

 برطانیہ 

 جرمنی 

 موناکو 
  
 
 
 


