ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
Հաստատում եմ որ իմ տեղաշարժվելը կապված է հետեւյալ պատճառաբանության հետ (նշեք
վանդակները), որը թույլատրվել է 2020 թվականի մարտի 16-ի հրամանի 1-ին կետով, որը
կարգավորում է տեղաշարժվել, որպես Կովիդ -19 վիրուսի տարածման դեմ պայքարի մաս.
.
Je soussigné(e) :
(Ես ՝ ներքոստորագրյալներս):
Mme/M. (տիկին, պարոն) : …………………………………………………………………………………..
Né(e) (ծնված) : .…………………………………………………………………………..............................
Demeurant (բնակության վայր) : ………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 1er du
décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus Covid-19 :
Հաստատում եմ որ իմ տեղաշարժվելը կապված է հետեւյալ պատճառաբանության հետ (նշեք
վանդակները), որը թույլատրվել է 2020 թվականի մարտի 16-ի հրամանի 1-ին կետով, որը
կարգավորում է տեղաշարժվել, որպես Կովիդ -19 վիրուսի տարածման դեմ պայքարի մաս.
 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur
justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
Տեղաշարժվել միայն թույլատրելի հաստատություններում,եւ միայն առաջին անհրաժեշտության
գնումներ կատարելու համար(ցանկը՝ կառավարություն.fr կայքում)
 déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés
(liste sur gouvernement.fr);

ուղևորություններ թույլատրելի հաստատություններում հիմնական գնումներ կատարելու համար
(ցանկը ՝ կառավարության.fr).
 déplacements pour motif de santé;

Տեղաշարժվել առողջական խնդիրների դեպքում.

;

 déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants ;
Տեղաշարժվել խոցելի մարդկանց օգնելու համար եւ երեխայի խնամքի դեպքում.
 déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes,
à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Կարճատեւ տեղաշարժվել տնից շատ մոտ,կապված մարդկանց ֆիզիկական գործունեության
հետ,բացառելով կոլեկտիվ մարզումները,եւ ընտանի կենդանիների կարիքները հոգալու դեպքում
Fait à (Կատարված է)................................., (ամսաթիվը) le......../......../2020
(signature, Սսորագրություն)

