
 بال  یدما طیآتن: واکنش به شرا یشهردار

 حفاظت از شهروندان.   یمطبوع برا هیتهو  اتاقهفت  

 : است ریکنند به شرع ز یم تیشب فعال 20:00تا  08:00مطبوع که از ساعت  هیتهو یفضاها دارا

 

 2109232044, شماره تماس  28-26 , دراکو یکوکاک یباشگاه دوست .1

 

 2109240403, شماره تماس 15 خیکوزموس , هلدرا وسی“معراج پروردگار” ن یباشگاه دوست .2

 

 2103423716, شماره تماس 4 ی, کوزان کوسی ووتان یباشگاه دوست .3

 

 2105140877, امونوس & استروس , شماره تماس  نتوسیکولوک  یباشگاه دوست .4

 

 2102012334, شماره تماس 372, اخارنون  وسیالفتر  وسیاگ یدوستباشگاه  .5

 

 2108815877و کاوکاسو , شماره تماس   روی, اسک  یپسلی ک یباشگاه دوست .6

 

 2106459890, پانورمو & واتئوس , شماره تماس پونی آمبلوک ی. باشگاه دوست7

 

 (ΕΟΔΥ) یبهداشت عموم یسازمان مل یمندرج در دستورالعمل ها یمنیو ا یبهداشت نیقوان هیفضا ها , کل نیدر ا

خواهد   یخواهد شد. استفاده از ماسک در تمام مدت اقامت شهروندان در مکان الزام تیبه شدت رعا 19-دیکوو یبرا

 .شهروندان وجود خواهد داشت شتریحفاظت ب یبراکننده  یو محلول ضد عفون یکاف  یعیطب هیکه تهو یبود, در حال

در طول موج گرما   (.Κ.Υ.Α.Δ.Α) آتن یشهردار یو همبستگ  رشیمرکز پذ streetwork یها میت نیهمچن •

محافظت از آنها در برابر   یخانمان شهر دستورات الزم را برا یدهند و به افراد ب یبه کار خود ادامه م

 نکهیکنند, ضمن ا یم ائهار هیاول یو کمک ها هیاول حتاجیحال به آنها آب خنک, ما نیدهند. در ع یگرما م

 .کنند یمطلع م یشهردار اریمطبوع در اخت هیتهو یدارا  یآن ها را از نحوه استفاده از فضاها

با خط خدمات  ایمورد نظر خود  یبا باشگاه دوست مای مستق دیبهتر , عالقمندان با یخدمات رسان یبرا •

 .رندیتماس بگ  2105277000 یمرکز تلفن ای 1595 یشهروند

شده است که از   ی آتن راه انداز یشهردار یشهر یها کینی >> خط کمک << توسط کل کی,  همزمان •

 ( 2103638049 — 8:30-19:30شود )  یاز ساکنان شهر ارائه م تی حما یبرا یان اطالعات قیطر


