Coronavirus: Please follow these new
guidelines!
The park will remain open, subject to the rules laid down by the
Senate of Berlin to curb the coronavirus.
To prevent the further spread of the coronavirus, the following rules
must be observed:
•

Do not form groups (You can go alone or with members of
your household and at most one person from outside the
household.)

•

Short stays on benches are permitted, subject to appropriate
distancing.

•

No lingering in fields and squares (excluding sporting activities)

•

No picnics, no barbecues

•

Do not enter marked-off areas

Please follow the rules. This is for your own protection and for the
protection of your fellow human beings. Offences will be prosecuted
by the authorities and penalised with a fine.
The health and well-being of our visitors is our top priority. Please
follow the guidelines, so that the parks can stay open and there is no
need for further restrictions to be placed on parks, or for them to be
closed altogether.

Koronavirüs: Lütfen yeni yönergelere mutlaka uyun!
Park tesisi, Berlin Senatosu’nun Koronavirüs yayılmasının önlenmesi hakkındaki yönergeleri
doğrultusunda açık kalmaya devam etmektedir.
Koronavirüsün yayılmasını engellemek için aşağıdaki davranış kurallarına uyulması gerekmektedir:
•
•
•
•
•
•

Gruplar oluşturmayın. Yalnız veya hane halkı üyeleriyle ve hane halkı dışındaki en fazla bir
kişiyle seyahat edebilirsiniz.
Park ve yeşil alanlarda da kişiler arasında en az 1,50 metrelik mesafenin korunması
gerekmektedir.
Banklar üzerinde dinlenme molaları için de aynı şekilde en az 1,50 metrelik mesafe
geçerlidir.
Çimenler veya boş alanlar üzerindeki dinlenme molalarında, diğer park ziyaretçilerine en
az 5 metrelik mesafenin korunması kuralı geçerlidir.
Piknik ve mangal yasaktır.
Kapatılmış alanlara lütfen girmeyin

Lütfen kurallara uyun. Bu hem sizin güvenliğiniz hem de diğer insanların güvenliği içindir.
İhlaller yetkili makamlar tarafından takip edilecek ve para cezaları uygulanacaktır.
Ziyaretçilerimizin sağlığı ve huzuru bizim için en üst düzeyde önem taşımaktadır.
Parkların açık kalmaya devam edebilmesi ve başka kısıtlamalar ve hatta park kapatmalarının
yaşanmaması için lütfen bu kurallara uyun.

! ﯾُﺮ َﺟﻰ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة:ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
.-  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﯿﻮخ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ- ﺗﻈﻞ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
:ﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
 أو ﯾﻤﻜﻨﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ، أو ﻣﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ، أو ﻣﻊ زوﺟﻚ، ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺬھﺐ ﻟﻠﺘﻨﺰه وﺣﺪك.ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
.اﻟﻔﺮدﯾﺔ
. ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء أﯾﻀًﺎ1.50 ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
. ﻣﺘﺮ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺋﻚ1.50 ﯾﺠﺐ أﯾﻀًﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 أﻣﺘﺎر ﺑﯿﻦ زوار اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮوج5 ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
.اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺸﻮاء،ﻣﻤﻨﻮع ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾُﺮ َﺟﻰ ﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﻈﻮرة

•
•
•
•
•
•

. ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﻚ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ﯾُﺮ َﺟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
.ﺳﻮف ﺗﻼﺣﻖ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت
.إن ﺻﺤﺔ ورﻓﺎھﯿﺔ زوارﻧﺎ ﻟﮭﻤﺎ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﻨﺎ

. وﻻ ﯾ َُﻔﺮض اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد أو ﯾﺆ َﻣﺮ ﺑﺎﻹﻏﻼق اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ،ﯾُﺮ َﺟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻞ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

