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Τώρα με τον κορωνοϊό πότε βγαίνω από 
το σπίτι:

Βγαίνω από το σπίτι μόνο όταν χρειαστεί

και αφού στείλω μήνυμα   

και πάρω άδεια από την  αστυνομία. 

Καλύτερα να βγαίνω με δικό μου άτομο ή συνοδό.



Πότε βγαίνω έξω:

1. Για να πάω στο φαρμακείο ή στον γιατρό. 

2. Για να πάω να αγοράσω κάτι στην υπεραγορά 

ή το περίπτερο. 



3. Για να πάω στην τράπεζα.

4. Για να πάω στο δημαρχείο ή σε ένα γραφείο της

κυβέρνησης. 

Πότε βγαίνω έξω:



5. Για να επισκεφτώ άτομα που χρειάζονται βοήθεια

(όπως γιαγιά, αδελφό, αδελφή).

6. Για να περπατήσω κοντά στο σπίτι μου 

ή να πάρω βόλτα τον σκύλο μου.

Πότε βγαίνω έξω:



7. Για να πάω σε κηδεία, γάμο, βάφτιση 

μόνο πολύ συγγενικού μου ατόμου 

και αν είναι λίγα τα άτομα.

8. Για να βγω από το σπίτι μόνο αν είναι επείγον 

και έχω έναν πολύ σοβαρό λόγο.

Πότε βγαίνω έξω:



Πώς παίρνω άδεια: άδεια:
Στέλνω το μήνυμα στον αριθμό 8998.

Βάζω τον αριθμό που είναι δίπλα στον λόγο για τον οποίο πρέπει να βγω από 
το σπίτι (για παράδειγμα: 1- Αν πρέπει να πάω στον γιατρό, 2- Αν πρέπει να 
πάω στην υπεραγορά)

Γράφω τον αριθμό – αφήνω κενό, μετά γράφω τον αριθμό της ταυτότητας μου 
– αφήνω πάλι κενό – και γράφω τον ταχυδρομικό τομέα του τόπου που ζω.

Περιμένω λίγο για να πάρω την απάντηση «Εγκρίνεται…» και μετά βγαίνω.

Κρατώ την ταυτότητα μου, καλύτερα βγαίνω με κάποιο δικό μου άτομο ή 
συνοδό, όχι μόνος. 

Το δικό μου άτομο στέλνει μήνυμα και βάζει τον αριθμό 5.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βγαίνεις 

από τις 9.00 το βράδυ μέχρι τις 6.00 το πρωί.


