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Informacione për azilkërkuesit dhe refugjatët në Kantonin e Cyrihut

Si është organizuar jeta tani në Zvicër?
Si duhet të sillem unë tani?

Sëmundja e re përhapet shumë shpejtë. Shumë njerëz sëmuren.Kjo është arsyeja pse Zvicra 

gjindet në nje situatë të jashtëzakonshme. Kjo do të thotë: se ka rregulla të reja dhe më

rigoroze / rrepta.

Këto rregulla vlejnë për të gjithë njerëzit (banorët) në Zvicër. 

Qëndroni rrini në shtëpi

• Qëndroni tani në shtëpi.

• Ju duhet të dilni nga shtëpija vetëm nëse:

 - Nëse duhet të bleni ushqim.

 - Nëse duhet të shkoni te mjeku.

 - Nëse ju nevojitet të shkoni në farmaci ose barnatore.

 - Nëse në qendrën tregrare nuk mund të mabani një distancë të paktën 
  pren 2 metra. 

• Është e lejuar shëtitja jashtë në natyrë

Jo më shumë se 5 persona

• Nuk mundet me qëndrue më shumë se 5 persona sëbashku. Kjo vlen për
 shembull, gjatë një shëtitje në rrugë, në ndonjë park, ose në ndonjë

 këndë/shesh lojrash.

• Të gjitjë njerëzit duhet të qëndrojnë largë nga njëri tjetri, më së miri më
 shumë se 2 metra. Kjo vlen edhe nëse vetëm 2 persona janë sëbashku.

Të gjithë duhet tu përmbahen këtyre rregullave, përndryshe do të ndëshkohen.



Ju dëshirojmë 
shëndet të mirë.

Çka është e/i mbyllur?

• Të gjitha kopshtet dhe shkollat janë të mbyllura. Të gjithë fëmijët duhet të qëndrojnë

 në shtëpi. 

• Të gjitha manifestimet dhe bizneseset janë të mbyllura, për shembull:

 - Lojrat e futbollit

 - Festat e ditëlindjeve

 - Tubimet fetare

 - Shtëpitë e mallrave

 - Pishinat

Çfarë është akoma e/i hapur?

Të gjitha dyqanet që janë të rëndesishme në jetën e përditshme mbeten të hapura. 

Për shembull:

 - Shitoret/dyqanet që tregëtojnë ushqime (Coop, Migros, Denner)

 - Farmacitë dhe Barnatoret 

 - Posta 

 - Bankat

 - Stacionet hekurudhore

 - Autoritetet

Ka ushqime të mjaftueshme për të gjithë.

A mundet të dërgoj para jashtë vendit?

Po.


