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اطﻼﻋﺎت ﮐروﻧﺎ

ﺷﻣﺎره 7
ﻣﻘررات ﺟﺎری در ﻣورد وﯾروس ﮐروﻧﺎ
ﻣﻌﺗﺑر از  29.03.2021ﺗﺎ 18.04.2021
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد!
زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ

ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭدﮐودک

اوﻗﺎت ﻓراﻏت | ورزش | ﻓرھﻧﮓ

ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود ﺑﺎ ﻗﺎﻧون AHA + L + A
ﺷﮏ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺳت:
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑودهام .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم؟
واﮐﺳن ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ :ﭼﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد وﻗت ﺑﮕﯾرﻧد و واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد؟

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﻣراﮐز رﺳﻣﯽ
•
•
•
•
•
•
•
•

اطﻼﻋﺎت ﮐروﻧﺎی ﻣﻧطﻘﮫ Ennepe-Ruhr

www.enkreis.de
ﺻﻔﺤﺎت و�ﮋە  NRWدر ﻣﻮرد ﮐﺮوﻧﺎ
www.land.nrw
-NRWوزارت ﺑﮭداﺷت
www.mags.nrw
ﮐﻣﯾﺳر ادﻏﺎم )اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف(
www.integrationsbeauftragte.de
دوﻟت ﻓدرال
www.bundesregierung.de
وزارت ﺑﮭداﺷت ﻓدرال)(BMG
www.bundesgesundheitsministerium.de
ﻣرﮐز ﻓدرال آﻣوزش ﺑﮭداﺷت )(BZgA
www.infektionsschutz.de
ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐﺦ )(RKI
www.rki.de
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ﻣﻘررات ﮐروﻧﺎ | زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ
ﺗﻣﺎسھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
• ﺗﻣﺎس ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﺑرﺳد.
• اﮔر ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺻوﺻﯽ ﺿروری اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ھﻣواره ﺑﺎ ھﻣﺎن اﻓراد ﺑﺎﺷد ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل  1.5ﻣﺗر
ﺣﻔظ ﺷود و ﺑطور ﻣﻧظم ﺗﮭوﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
• ﻣﻼﻗﺎت در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ
اﻟف( ﺣداﮐﺛر  5ﻧﻔر از دو ﺧﺎﻧوار در ﺻورت ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه زﯾر  100ﯾﺎ
ب( ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  1ﻧﻔر از ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار دﯾﮕر در ﺻورت ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه ﺑﺎﻻی .100
ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن  14ﺳﺎﻟﮕﯽ در ھر دو ﻣورد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآﯾﻧد.
• زوجھﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟﺷنھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
• ﺑرﮔزاری ﭘﺎرﺗﯽ و ﺟﺷن ﻣﻣﻧوع اﺳت.
• ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری و ﻋﻘدھﺎی ﻣدﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧزدﯾﮑﺎن و در ﺟﻣﻊ ﮐوﭼﮏ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﺟﺎز اﺳت.
• ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺑﺎﯾد ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿر ﺗﮭﯾﮫ ﺷود.
ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿر ﺑﺎﯾد ﻧﺎم ﺻﺣﯾﺢ ،آدرس و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه زﻣﺎن ﺣﺿور )از ﺳﺎﻋت  ...ﺗﺎ
 (...درج ﮐﻧﻧد.
• اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﻧﮕﮭداری ﺷود.

ﻣﻘررات ﮐروﻧﺎ | ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭد ﮐودک
ﻣراﮐز روزاﻧﮫ ﻧﮕﮭداری ﮐودﮐﺎن )ﻣﮭدﮐودک( ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.
• ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﮭدﮐودک ﺑروﻧد
• اوﻗﺎت ﻣراﻗﺑت را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ  10ﺳﺎﻋت ﮐﺎھش داد .ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﮐودﮐﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎت را ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه
ﮐﺎھش دھد.
• ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،واﻟدﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد  10روز ﺑﯾﻣﺎری ﮐودک ﺑﮫ ازای ھر واﻟد ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺗﮏ
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد از  20روز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺗدرﯾس ﻣﺗﻧﺎوب در ﻣدارس
• ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻔوﻧت ،ﭘس از ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﭘﺎک ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﺎدی در ﻣدارس ﺑﺎ آﻣوزش ﺣﺿوری ﮐﺎﻣل وﺟود
ﻧﺧواھد داﺷت.
• اﮔر ﺷراﯾط ﻓراھم ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣدارس ﺑﺎﯾد ﺗﺎ  23آورﯾل  2021ﺗﺣت ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.
• ﺑرای ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن دﺑﯾرﺳﺗﺎن از ﻣدارس ﮔراﻣری ،ﻣدارس ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻟﺞھﺎی آﻣوزش ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ھدﻓﻣﻧد ﺑرای دﯾﭘﻠم
) (Abiturدر اوﻟﯾن روز ﭘس از ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﭘﺎک آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .ﮐﻼس درس در ﺳﺎﯾر رﺷﺗﮫھﺎ ﺑرای اﯾن داﻧش آﻣوزان و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرﮔزار ﻧﻣﯽﮔردد.
• ﭘس از ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﭘﺎک ،ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓرﺻت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ دو ﺗﺳت ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم
دھﻧد.
• ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور دارﻧد ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
• اﮔر داﻧش آﻣوزان ﺗﺎ ﮐﻼس  8ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻧﺎﺳب و اﻧدازه ﻧﺗواﻧﻧد از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﺎﺳﮏ روزﻣره ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﯾن ﺑﮫ وﯾژه در ﺳطﺢ اﺑﺗداﯾﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
• اﮔر در وﻗت ﻧﺎھﺎر ﭼﯾزی در ﺻﻧدﻟﯽ ﺧود در ﮐﻼس ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔروه ﯾﺎدﮔﯾری در اﺗﺎق دﯾﮕری )ﻏذاﺧوری( ﻣﯽﺧورﯾم ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
• اﮔر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ در ﯾﮏ اﺗﺎق درﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﯾم ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ وﺟود ﻧدارد.
آﻣوزش ﺣﺿوری ﺑرای ﮔروهھﺎی ﻣﺗﺷﮑل از ﺣداﮐﺛر ﭘﻧﺞ داﻧشآﻣوز دوﺑﺎره ﺑرای ﻣوارد زﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت:
• ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗدرﯾس ﺧﺻوﺻﯽ
• دروس ھﻧری و ﻣوﺳﯾﻘﯽ
• آﻣوزش ﺷﻧﺎی ﻣﺑﺗدﯾﺎن و ﮐﻼس ﺷﻧﺎی ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل

« ﺑﺎزﮔﺸﺖ «

-3-

ﻣﻘررات ﮐروﻧﺎ | ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت
اﮔر ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﺷﮭر ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﺳﮫ روز ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗر از  100ﺑﺎﺷد ،ﺗرﻣز
اﺿطراری ﮐروﻧﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .ﺳﭘس ﺷﮭرداریھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ وزارت ﺑﮭداﺷت ﺑﯾن دو
ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد:
 .1ﺑرﮔﺷت از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از  8ﻣﺎرس  2021ﻻزم اﻻﺟرا ﺷد
 .2ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﺳت :اﮔر ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺳتھﺎی راﯾﮕﺎن ﺷﮭروﻧدی در ﻣﺣل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽھﺎی
ﻣوﺟود ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺷرط اﻟزاﻣﯽ ﺑرای اﯾن اﻣر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت ﺑﮫ روز ﮐروﻧﺎ اﺳت.
ﻣﻘررات ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ و رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺻﺎدق ھﺳﺗﻧد.
ﻣﻧطﻘﮫ  Ennepe-Ruhr-Kreisﮔزﯾﻧﮫ دوم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﮐﻣﺎﮐﺎن از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽھﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺻل„ “Click & Meetاﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧرﯾد ،دﯾدار از ﺑﺎغ وﺣش ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑدن ... ،ﺑﺎ ﻗرار
ﻗﺑﻠﯽ .اﻣﺎ ﺑرای اﯾن اﻣر ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮑﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ روز ﮐروﻧﺎ اراﺋﮫ ﺷود.
ﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﻣﻧوع ﺻرﻓﻧظر از ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه:
• ﺗﺋﺎﺗر ،اﭘرا ،دﯾﺳﮑوﺗﮏ ،ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﭘﺎرک ﺗﻔرﯾﺣﯽ... ،
• ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،ﮔﺎﻟری ،ﺑﺎزار ،ﻓﻠوﻣﺎرﮐت ،ﺟﺷنھﺎی ﺑزرگ... ،
• ﺳﺎﻟنھﺎی ﺑﺎزی ،ﮐﺎزﯾﻧو... ،
• ﺳﺎﻟنھﺎی ورزش ،اﺳﺗودﯾوھﺎی ﺑدﻧﺳﺎزی ،اﺳﺗﺧر )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی آﻣوزش ﺷﻧﺎی ﻣﺑﺗدی و ﮐﻼس ﺷﻧﺎی ﮐودﮐﺎن
ﺧردﺳﺎل(… ،
• ﻏذاﺧوریھﺎ ،ﺳﻠفﺳروﯾسھﺎ ،رﺳﺗورانھﺎ ،دﮐﮫھﺎی ﺳﺎﻧدوﯾﭻ ﻓروﺷﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپھﺎ ،... ،اﻣﺎ ارﺳﺎل و
ﺑردن ﻏذا ﺑرای ﺻرف در ﻣﻧزل ﻣﺟﺎز اﺳت!
• اﻗﺎﻣت در ھﺗل ﺑﮫ دﻻﯾل ﺷﺧﺻﯽ و ﺳﻔرھﺎی اﺗوﺑوﺳﯽ ﺑرای ﺗورﯾﺳتھﺎ
ﺑﺎز ﯾﺎ ﻣﺟﺎزﺻرﻓﻧظر از ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه:
•

ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖھﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻮاد ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ،
داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮزادان ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﻧﮏھﺎ،
ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦھﺎ ،ﮐﯿﻮﺳﮏھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺴﺘﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی دام و ﺧﻮراک ،ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﯽھﺎ ،ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺎﻏﺪاری… ,

• ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎهھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل ،ﻣﺷﺎﻏل ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ،اﺟﺎره اﺗوﻣﺑﯾل،
• ﻣطبھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ،ﮔﻔﺗﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﻣراﻗﺑت از ﭘﺎ ... ،ﺑرای درﻣﺎن ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ
• زﻣﯾنھﺎی ﺑﺎزی ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ!
• ورزش ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ﭘﻧﺞ ﻧﻔر از ﺣداﮐﺛر دو ﺧﺎﻧوار ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺎ در ﻗﺎﻟب ﺗدرﯾس ﻓردی در ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ورزﺷﯽ
ﻓﺿﺎی ﺑﺎز؛ وﻟﯽ ﺑﯾن اﻓراد ﺗﮑﯽ ﯾﺎ ﮔروهھﺎﯾﯽ از اﻓراد ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﻓﺎﺻﻠﮫ  5ﻣﺗر ﺣﻔظ ﺷود
• ورزش در ھوای آزاد در ﮔروهھﺎی ﺣداﮐﺛر ﺑﯾﺳت ﮐودک ﺗﺎ ﺳن  14ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺣداﮐﺛر دو ﻣراﻗب
• آﻣوزﺷﮕﺎهھﺎی راﻧﻧدﮔﯽ ،ﻗﺎﯾﻘراﻧﯽ و ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎز ﯾﺎ ﻣﺟﺎز در ﺻورت ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه ﭘﺎﯾﯾن  100ﯾﺎ در ﺻورت ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه ﺑﺎﻻی  100ﺑﺎ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ روز ﮐروﻧﺎ و ﺗﻌﯾﯾن ﻗرار
•

•

•
•

ﻣوزهھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ھﻧری ،ﮔﺎﻟریھﺎ ،ﻗﺻرھﺎ ،ﻗﻠﻌﮫھﺎ ،اﻣﺎﮐن ﯾﺎدﺑود ،ﺑﺎغھﺎی ﮔﯾﺎهﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﭘﺎرکھﺎی ﺑﺎغ
و ﻣﻧظره ،ﭘﺎرک ﺣﯾواﻧﺎت ،ﺑﺎغ وﺣش و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ
آراﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑدن )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻧﯾﮑور ،ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺳوﻻرﯾوم و ﺧﺎﻟﮑوﺑﯽ( ﺗﺣت ﺷراﯾط
ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺧرﯾد ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ) :(Click & Meetﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت
ﻋﯾﻧﮏ ﺳﺎزی ،ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ و ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﻧوﺷت اﻓزار
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ﻣﻘررات ﮐروﻧﺎ | ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﻼﻗﺎت در ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
• ﻣﻼﻗﺎت در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﻣوارد زﯾر اﺳت
• اﻟف( ﺣداﮐﺛر  5ﻧﻔر دو ﺧﺎﻧوار در ﺻورت ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه زﯾر  100ﯾﺎ
• ب( ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  1ﻧﻔر از ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار دﯾﮕر در ﺻورت ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه ﺑﺎﻻی  .100ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن 14
ﺳﺎﻟﮕﯽ در ھر دو ﻣورد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآﯾﻧد.
• زوجھﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
• در ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻓراد ﻏرﯾﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل  1.5ﻣﺗر ﺣﻔظ ﺷود.
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﺎﺳﮏھﺎی روزﻣره در ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
• ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ھﻣﺎن ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺟراﺣﯽ و ﻣﺎﺳﮏھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد  FFP2و ﺑﺎﻻﺗر ،ﺑدون درﯾﭼﮫ ﺑﺎزدم
ھﺳﺗﻧد.
• در ﻓﺿﺎھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳرﺑﺳﺗﮫ )ﻣﺎﻧﻧد ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ ،ﻣطب دﮐﺗر ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻣوزهھﺎ ،ﻗﺻرھﺎ،
ﻗﻠﻌﮫھﺎ ،ﭘﺎرک ﺣﯾواﻧﺎت ،ﺑﺎغ وﺣش و ھﻧﮕﺎم ﻣراﺳم دﻋﺎ( ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
• اﯾن در ﻣورد ﻣﺣل ﮐﺎر ﻧﯾز ،اﮔر ﻧﺗوان ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗر را ﺣﻔظ ﮐرد ،ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن در دﺳﺗرس ﻗرار دھد.
• ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺷﮭری ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﻣراﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﻧﯾز ﺑﺎﯾد
از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
•
•
•
•
•

اﯾن ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑدن ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ،ﻣراﻗﺑت از ﭘﺎ ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ آراﯾﺷﮕﺎه و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎم ﺷرﮐت در روﯾدادھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﻣﺟﺎز و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد.
اﮔر ﮐودﮐﺎن زﯾر  14ﺳﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻧﺎﺳب ﺑدن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ روزﻣره ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
اﮔر ھﯾﭻ اﺟﺑﺎری ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﺑﺎﯾد در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺷﺧص ﺷده ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣﺎﺳﮏ روزﻣره اﺳﺗﻔﺎده
ﺷود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓھﺎ ،ﺑﺎزارھﺎ ،در ﻣﺟﺎورت ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺧرده ﻓروﺷﯽ آزاد در ﻓﺎﺻﻠﮫ  10ﻣﺗری ورودی.
اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ در اﯾن ﺑﺎره ھﻣراه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽروﻧد )ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ( ،اﺟﺑﺎری ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻧدارﻧد.

ﮐﺎر از ﻣﻧزل /ھوم آﻓﯾس
• ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣوظف ھﺳﺗﻧد اﺟﺎزه ﮐﺎر از ﻣﻧزل را ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺑدھﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣورد ﮐﺎر
دﻓﺗری.
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ﻗﺎﻧون AHA+L+A
ﭼ ﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم از ﺧود و دﯾﮕران ﺣﻔﺎظت ﮐﻧم؟
•

ﺑرای آﻧﮑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﺻورت ﮐﻧﺗرل ﻧﺷده ﮔﺳﺗرش ﻧﯾﺎﺑد ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻘررات ﻣورد ﺗوﺟﮫ ھﻣﮫ ﻗرار ﮔﯾرد.
ﺑﺎﻗﺎﻧون  A) AHA+L+Aﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ  Hﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت  Aاﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ روزﻣره  lﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧظم ھوا  ( Appﻣﯽﺗوان
از ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرد.

•
ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ!
• ﺑرای ﺣﻔﺎظت از دﯾﮕران ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  1.5ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺣﻔظ ﻧﻣود .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺳﮫ ﻗدم.
• ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺳﺎﻟم ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت وﯾروس را در ﺑدن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾد.
• ﺧودداری از ﺑﻐل ﮐردن و دﺳت دادن
ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد!
• ﻟطﻔﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در آرﻧﺞ ﺧود ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﮐﻧﯾد.
• دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑطور ﻣﻧظم ﺑﺷوﯾﯾد و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐم ﺑﺎﺷد ،اﯾن وﯾروس در درﺟﮫ اول از طرﯾﻖ ھوا و ﺻﺣﺑت ﮐردن ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود.

از ﻣﺎﺳﮏ روزﻣره ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد!
• ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ) FFP2ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺟراﺣﯽ( ﺑﮭﺗر از ھر ﭼﯾز ﺟﻠوی ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ دﯾﮕران را ﻣﯽﮔﯾرد.
•

ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺧﺻوص ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و ھﯾﭼوﻗت ﻣﺎﺳﮏھﺎ را ﺗﻌوﯾض ﻧﮑﻧﻧد.

•

ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ را ﺣداﮐﺛر ﺑﻌد از  5ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻋوض ﮐﻧﯾد .ﺑﯾن ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ را ﺑرای ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎﻋت در ﻓر  80درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔراد
ﻗرار داد ﺗﺎ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺷود .ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را ﻧﻣﯽﺗوان ﺷﺳت!

•

ﻣﺎﺳﮏھﺎی روزﻣره ﭘﺎرﭼﮫای ﺧود را ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ھر اﺳﺗﻔﺎده در ﺣداﻗل  60درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔراد ﺑﺷوﯾﯾد.

•

ﻣﺎﺳﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺛر اﺳﺗﻔﺎده ﻣرطوب ﺷدهاﻧد ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌوﯾض ﺷوﻧد.

ﺗﮭوﯾﮫ ھوا!
• در ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻣرﺗب ھر  20دﻗﯾﻘﮫ ﺗﮭوﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
اﺳﺗﻔﺎده از اپ )ﻧرماﻓزار ﮐﺎرﺑردی(  -اپ ھﺷدار ﮐروﻧﺎ!
• ازCorona-Warn-Appاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ا�ﺮ بﺎ اﻓﺮاد آﻟﻮدە بﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪا�ﺪ ،اپ ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻠﻊ �ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اپ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد.

•
•

اﮔر ﺗﺳت وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده ،اﯾن را در اپ ﺧود وارد ﮐﻧﯾد.
اﯾن اپ ﺑﺻورت ﻧﺎﺷﻧﺎس ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ را ذﺧﯾره ﻧﻣﯽﮐﻧد.
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ظن ﮐروﻧﺎ و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺳت
ﻣ ن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐروﻧﺎ دارم ،ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟
•

گ
ا�ﺮ ﻓﮑﺮ �ﮐﻨ�ﺪ ﮐﻪ بﻪ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ آﻟﻮدە ﺷﺪەا�ﺪ ،ز�ﺮا ﻋﻼﺋﻢ )ﺗﺐ� ،ﻓﻪ ،گﻠﻮدرد ،آﺑ��ﺰش ف
ﭼﺸﺎی� ،درد(... ،
ﺑﯿی ،ﺗﻨ� ﻧﻔﺲ ،از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ
ی
دار�ﺪ �ﺎ ﺗﻮﺳﻂ اپ ﮐﺮوﻧﺎ اﺣﺘﻤﺎل دادە ﺷﺪە ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪە بﺎﺷ�ﺪ� ،ﺗﻮاﻧ�ﺪ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ بﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادە ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ و آزﻣﺎ�ﺶ دﻫ�ﺪ.

•

اﯾن ﺗﺳت راﯾﮕﺎن اﺳت .از ﻗﺑل ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ و ﯾﮏ وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭼﮫ زﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎ ﺑدھم؟
•

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دو ﻧوع ﻋﻣده از ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣوﺟود اﺳت:

o

ﺗﺳت ) PCRاﺛﺑﺎت وﯾروس( :در ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از ﺑﯾﻧﯽ و/ﯾﺎ ﺣﻠﻖ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﻧﻣوﻧﮫھﺎ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.
اﯾن ﺗﺳت ﺧﯾﻠﯽ دﻗﯾﻖ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ  1ﺗﺎ  2روز ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻼم ﺷود.
ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﭘرﺳﻧل آزﻣوده ﭘزﺷﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود و در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﻌﺗﺑر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔردد.

o

ﺗﺳت ) PoCﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎ( :ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎ ﮐﮫ در آن ﻧﻣوﻧﮫ ﺳواب ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﺳت آزﻣﺎﯾش در ﻋرض ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺗﺳت دﻗت ﮐﻣﺗری دارد و ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺧدﻣﺎت دھﻧده ﭘزﺷﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﻣﺟوز اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎ و اراﺋﮫ ﮔواھﯽ
ﺗﺳت را دارد.

•

ﺗﺳتھﺎی ﺳرﯾﻊ و راﯾﮕﺎن ﮐروﻧﺎ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣطب ﭘزﺷﮏ ،ﻣراﮐز ﺗﺳت و داروﺧﺎﻧﮫھﺎ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت را ﻣﯽﺗوان در ﻣﺣل ﺑﺻورت ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد .در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ،ﯾﮏ ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﺑرای ﺗﺎﺋﯾد آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.

•

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣدارس ،ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷرﮐتھﺎ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ راﯾﮕﺎن وﺟود ﺧواھد داﺷت.

•

ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان ﻣﯽﺗواﻧﻧد  1ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ راﯾﮕﺎن اﻧﺟﺎم دھﻧد.

•

اﮔر ﻣﯾزان ﺷﯾوع  7روزه در ﻣﻧطﻘﮫ  Ennepe-Ruhr-Kreisﺑﺎﻻی  100ﺑﺎﺷد ،اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺑﮫ روز ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐروﻧﺎ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺑﺎغ وﺣش ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﭘوﺷﺎک و ﻏﯾره ﺑروﯾم.

•

در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ  Ennepe-Ruhrﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در آﻧﮭﺎ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود را ﻣﯽﺗوان ﭘﯾدا ﮐرد .اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ روی ﻧﻘﺷﮫ ﻧﯾز App
 des EN-Kreisesﻣﺷﺧص ﺷدهاﻧد.

ﺗﺳت ﻣﺛﺑت ﮐروﻧﺎ  :ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﮑﻧم؟
•

اﮔر ﺗﺳت وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده ،ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ آﻟوده ﺷدهاﯾد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜبﺖ بﻪ اﯾﻦ ن
ﻣﻌی ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻧت�ﺠﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ،بﻠ�ﻪ وﺟﻮد و�ﺮوس
بﻪ اﺛبﺎت رﺳ�ﺪە اﺳﺖ.

•

وﻗﺗﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده )ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﯾﺎ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ( ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺑﮫﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑروﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧوار زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد )ﺧﺎﻧﮫ ،آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه( ﺑﺎﯾد ﻓورا ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .ھﻣﮕﯽ از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

•

ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ از ﺑﺎﻟﮑن ﺷﺧﺻﯽ ،ﺗراس ﯾﺎ ﺣﯾﺎط ﺧود ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد  -اﻣﺎ ﻓﻘط ﺷﻣﺎ و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد.

« ﺑﺎزﮔﺸﺖ «
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ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮕﯾرم؟
•

ﺗﻠﻔن ﺷﮭروﻧدان در اداره ﻣﻧطﻘﮫ Schwelm
 ، 02333/4031449دﺳﺗرﺳﯽ روزاﻧﮫ از ﺳﺎﻋت  8:00ﺗﺎ 18:00

•

ﺗﻠﻔنھﺎی ﺷﮭروﻧدان ﺑرای  Hattingen ،Herdeckeو Witten
 oﺷﮭر Hattingen:  02324/204 4700
دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  8:30ﺗﺎ  ،15:30ﺟﻣﻌﮫ  8:30ﺗﺎ 12:00
 oﺷﮭر Herdecke:  02330/611 350
دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  08:00ﺗﺎ  ،16:00ﺟﻣﻌﮫ  08:00ﺗﺎ 12:00
 oﺷﮭر Witten:  02324/581 7777
دوﺷﻧﺑﮫھﺎ ،ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫھﺎ و ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫھﺎ ﺳﺎﻋت  08:00ﺗﺎ  ،16:00ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫھﺎ و ﺟﻣﻌﮫھﺎ  08:00ﺗﺎ 14:00

•

ﺧدﻣﺎت ﮐﺷﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧواده
116117

•

ﺧط ﺗﻠﻔن ﺷﮭروﻧدان وزارت ﺑﮭداﺷت NRW
 ، 0211/9119 1001دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﺳﺎﻋت  7:00ﺗﺎ 20:00

•

ﺧدﻣﺎت رواﻧﭘزﺷﮑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧطﻘﮫ Ennepe-Ruhr-Kreis
)در ﺻورت ﺑﺣران روﺣﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐروﻧﺎ(

Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm, Sprockhövel: o
 02336/93 2788
 Witten, Wetter oو Herdecke
 02302/922 264
دوﺷنبﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از  8:00ﺗﺎ  ،12:00ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ از  14:00ﺗﺎ 16:00
•

) GESINEﻣﺷﺎوره ﺑرای زﻧﺎن( Frauenberatung.EN
)در ﺻورت ﺧﺷوﻧت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،روﺣﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺣرانھﺎ(
Schwelm:  02336/475 909 1 o
Witten:  02302/525 96
Hattingen:  02324/380 930 50

« ﺑﺎزﮔﺸﺖ «
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗ رﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود؟
•

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ھم اﮐﻧون ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و اﺟﺎزه ﻧدارﯾد ﻣﮭﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻧروﯾد  -ﺑﮫ ﮔردش،
زﻣﯾن ﺑﺎزی ،ﺧرﯾد و ﻏﯾره ﻧروﯾد و ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾل ﺧود راﻧﻧدﮔﯽ ﻧﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ از ﺑﺎﻟﮑن ﺷﺧﺻﯽ ،ﺗراس ﯾﺎ ﺣﯾﺎط ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد  -اﻣﺎ ﻓﻘط ﺷﻣﺎ
و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد!

•

ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود ،ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﮭدﮐودک و ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑودهاﯾد ،اطﻼع دھﯾد.

•

اﮔر ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده ﯾﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻘرر ﮐرده ،ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻧﯾد.

•

اﮔر ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ )ﮐووﯾد  (19آﻟوده ﺷدهاﯾد ﯾﺎ اﻣﮑﺎن آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐروﻧﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ در ﭘﺎﮐت زرد درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ
»دﺳﺗور ﻣﺷﺎھده و ﺟداﺳﺎزی در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود.

•

اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ زﯾر  12ﺳﺎل ) 1ﺗﺎ  11ﺳﺎل( اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﮭدﮐودک ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﮐودک در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد.

•

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد ،اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ،ﯾﺎ در ﺻورت ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آن ﺑرای ﺷﻣﺎ ،از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن ﺑﺎ اﯾﻣﯾل از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

•

اﮔر در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ دارو ﻧﯾﺎز دارﯾد ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧواده زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد .ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ﻻزم دارﯾد و اﯾﻧﮑﮫ در
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد.

•

ا�ﺮ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺧ�� بﺪ اﺳﺖ و ﻓﻮرا بﻪ کﻤﮏ ﭘﺰﺷ� اﺣﺘ�ﺎج دار�ﺪ ،بﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸ�ﮏ ﭘﺰﺷ� بﺎ ﺷﻤﺎرە ﺗﻠﻔﻦ  116117 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر
اورژاﻧس ﺑﮫ ﺷﻣﺎره اﺿطراری  112 زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯾد.

اﮔر ﺑﺎﯾد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوم ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﺷﻐل ﻣن ﻣﯽ اﻓﺗد؟
•

اﺳﺎﺳﺎ ﻣوارد زﯾر ﺻﺎدق اﺳت :در ﺻورت اﻟزام ﺑرای ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدن ،ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺣﻘوق /دﺳﺗﻣزد ﺧود را ﺑرای ﺣداﮐﺛر  6ھﻔﺗﮫ )§ (IfSG 56از
ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد )اداﻣﮫ ﭘرداﺧت(.

•

ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓرزﻧد ﺧود )زﯾر  12ﺳﺎل( ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت ،ﺑﺎﯾد در ﻣﻧزل ﺑﻣﺎﻧﯾد ،اداﻣﮫ ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ﺑرای ﻣدت ﺣداﮐﺛر  6ھﻔﺗﮫ ﺻورت
ﻣﯽﮔﯾرد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد در اﯾﻨﺠﺎ) .درﯾﺎﻓت ﺣﻖ ﺑﯾﮑﺎری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون § 56ﺑﻧد (1a IfSG

•

ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺧودﺗﺎن ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧوﯾش ﻓرﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾن ﺻورت از طرﯾﻖ „اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫای )“(Landschaftsverband
درﺧواﺳت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺑدھﯾد.

 oﺗﻣﺎس ﺑﺎ (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): LWL
)  0800 933 633 97دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺷﻧﺑﮫ از  7:00ﺗﺎ ( 20:00

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣن ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود؟
•

اﮔر ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣول ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎ را دارﯾد )ﺳرﻓﮫ ،ﮔﻠودرد ،ﺗب ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ،(... ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ  10روز ﭘس از
آﻏﺎز ﻋﻼﺋم طول ﻣﯽﮐﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  2روز ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷﯾد.

•

اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﻣﺛﺑت ﺑدون ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣول ﺑﯾﻣﺎری داﺷﺗﯾد ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  10روز ﭘس از ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

•

ﺗوﺟﮫ :ﻗرﻧطﯾﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اداره ﺑﮭداﺷت اﺟﺎزه اﯾن اﻣر را ﺻﺎدر ﮐﻧد!

•

ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ :ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺳت ﻣﺛﺑت  PoCداﺷﺗﯾد .ﭘس از آن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺗﺎ اﻋﻼم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﺑﺎﯾد در ھر ﺻورت در
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﻣﻧﻔﯽ ﺷود ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

•

ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﺷﻣﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧﯾد و ﺑﯾرون ﺑروﯾد ،ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﺳﻧﮕﯾن ﺧواھﯾد ﺷد!

ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد طوﻻﻧﯽﺗر ﺷود.

اﯾن ﯾﻌﻧﯽ طول ﻣدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ھﻣﮫ
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ﻣﻘررات ورود در ﺷراﯾط ﮐروﻧﺎ
 CoronaEinrVOﻣﻌﺗﺑر از  8ﻣﺎرس 2021
ﻣ ن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑوده ام .
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم؟
•

ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ  Nordrhein-Westfalenوارد ﻣﯽﺷوﻧد و در زﻣﺎﻧﯽ در ده روز ﻗﺑل از ورود در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ
وﯾروس ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻓورا  10روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع از روز ﺧروج از ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﺣﺳﺎب ﻣﯽﺷود.

•

ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر ،ﮐﺷورھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺧﺎرج از آﻟﻣﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﯾﺳﮏ زﯾﺎدی ﺑرای اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎ دارﻧد .در
 https://www.rki.de/covid-19-risikogebieteﻟﯾﺳت ﺑروز رﺳﺎﻧﯽ ﺷده ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر وﺟود دارد.
�
�
ﺣﺪا�� �  24ﺳﺎﻋﺖ �ﺲ از ورود� ،ﮏ �ﺴﺖ
ﺣﺪا��  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗبﻞ از ورود �ﺎ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ �ﺲ از ورود )در ﻏﺎﻟﺐ �ﮏ �ﺴﺖ ورود( �ﺎ
ﻓﻘﻂ ﮐ� ﮐﻪ
ف
ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم دادە و ﻧت�ﺠﻪ آن ﻣﻨ� اﺳﺖ ،ﻧ�ﺎزی بﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻧﺪارد.

•

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷود ،ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﻓرودﮔﺎه ﯾﮏ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ )ﺗﺳت ورود( ﺑدھد.

•

ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ ﭘرداﺧت ﺷود.

•

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ورود از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد .اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،در زﻣﺎن دﯾرﺗر ﻧﯾز اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر اﺳت )ﺗﺳت آزاد(.

•

اﯾن ﻣﻘررات ﺑرای ﭼﮫ اﻓرادی ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟
•

ﮐودﮐﺎن زﯾر  6ﺳﺎل و اﻓراد زﯾر از اﯾن ﻣﻘررات ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد:

 oآﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗراﻧزﯾت ﯾﺎ ﻋﺑور ھﺳﺗﻧد
 oدر ﻏﺎﻟب ﺗراﻓﯾﮏ ﻣرزی ﺑﺎ ﺑﻠژﯾﮏ ،ﻟوﮐزاﻣﺑورگ و ھﻠﻧد ﮐﻣﺗر از  24ﺳﺎﻋت در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﺑودهاﻧد ﯾﺎ ﺑرای ﺣداﮐﺛر  24ﺳﺎﻋت ﺑﮫ
آﻟﻣﺎن وارد ﻣﯽﺷوﻧد
 oاز ﺑﺳﺗﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ )ھﻣﺳر/ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﻓرزﻧدان( ﺑرای ﺣداﮐﺛر  48ﺳﺎﻋت دﯾدن ﻣﯽﮐﻧﻧد
 oﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺣرﻓﮫ ای ﻣﺟﺑورﻧد ﻣردم ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎ را از ﻣرزھﺎ ﻋﺑور دھﻧد
 oﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﻐل ،ﺗﺣﺻﯾﻼت ﯾﺎ آﻣوزش ﺧود ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺣداﻗل ﯾﮑﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود در
 NRWﺑﺎز ﻣﯽﮔردﻧد ﯾﺎ ﺑرﻋﮑس .ﭘﯾش ﺷرط اﯾن ﻣوﺿوع آﻧﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣل ﺷﻐل ،ﺗﺣﺻﯾﻼت ﯾﺎ آﻣوزش ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت
و ﺑﮭداﺷت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 oاز اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ و ﮐﻧﺳوﻟﯽ ھﺳﺗﻧد.
اﻣﺎ :ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣول ﮐروﻧﺎ )ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻘدان ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺷﺎﯾﯽ( را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر طﯽ ده روز ﭘس از ورود ،ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣول ﮐروﻧﺎ ﺑروز ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد اﯾن اﻓراد ﻧﯾز ﺗﺳت وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑدھﻧد.

ﻣﻘررات وﯾژه ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ از ﻣﻧطﻘﮫ وﯾروس ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آن
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد .
•

ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ بﻪ  Nordrhein-Westfalenوارد �ﺷﻮﻧﺪ و در ن
زﻣﺎی در دە روز ﻗبﻞ از ورود ،در �ﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و�ﺮوس ﺟهﺶ �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،بﺎ�ﺪ ﻓﻮرا  14روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾن ﻣوﺿوع از روز ﺧروج از ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﺣﺳﺎب ﻣﯽﺷود.

•

ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش روزھﺎی ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﻣﯽﺷود.

•

اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ )ﺑرای ﻣﻧطﻘﮫ  :Ennepe-Ruhr-Kreisاداره ﺑﮭداﺷت ﻣﻧطﻘﮫ  (Ennepe-Ruhr-Kreisﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد و
درﺑﺎره ورود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ورود و ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود اطﻼﻋﺎت ﺑدھﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور در ﻣﻧطﻘﮫ  Ennepe-Ruhr-Kreisﯾﮏ ﻓﺮم آﻧﻼﯾﻦ
وﺟود دارد ﮐﮫ در ﺻورت ورود ﺑﺎﯾد ﭘر ﺷود ،ﻣﺷروط ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ورود دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻗﺑل از ورود اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﺗﺎﯾﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم ورود ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم
ورود در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد.

•

در ﺻورت وﺟود ﻣﺷﮑﻼت ﻓﻧﯽ ،ﻣﯽﺗوان اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ ﺗوﺳط اﯾﻣﯾل ﻧﯾز اراﺋﮫ ﮐرد.

•

ا�ﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ،بﺎ�ﺪ ادارە ﺑهﺪاﺷﺖ ﻓﻮرا ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد.

ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺗﻌﮭد ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﻓﻘط در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ در ﻣورد اﻓراد در ﺣﺎل ﺗراﻧزﯾت ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣرﻓﮫای آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣراﻗﺑتھﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻧظم ،ﺣﻔظ رواﺑط دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ و ﮐﻧﺳوﻟﯽ و ﻏﯾره ﻻزم اﺳت اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
« ﺑﺎزﮔﺸﺖ «
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻋﻠﯾﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ
ﭼ ﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﯾﮏ و ﻗت ﺑﮕﯾرم؟
•

از  08.02.21اﻓراد ﺑﺎﻻی  80ﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﺳنﺗر ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﺳﺎﮐن ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود واﮐﺳﯾﻧﮫ
ﺷوﻧد.

•

اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗرﯾزوﻣﯽ ) 21ﺳﻧدرم داون( ،آﺳﯾب ﺗﺎﻟﯾدوﻣﯾد ،درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎ ،زوال ﻋﻘل ،ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی
ذھﻧﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺳرطﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﻣﺎن دارﻧد ،ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯾﻧﺎﺑﯾﻧﯽ رﯾﮫ ،COPD ،ﻓﯾﺑروز ﮐﯾﺳﺗﯾﮏ ،ﻗﻧد ﺧون ﮐﻧﺗرل
ﻧﺷده ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﺻﺑﯽ /ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﮐﺑدی و ﮐﻠﯾوی ،اﺿﺎﻓﮫ وزن ﺷدﯾد ) ... ، (BMI> 40ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔواھﯽ از ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﮐﮫ داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎری ﻣورد ﻧظر را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد.

•

از ﺗﺎرﯾﺦ  06.04.2021اﻓرادی ﮐﮫ  79ﺳﺎل دارﻧد ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮕﯾرﻧد.

•

ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﺳﺋول ﺑرای ﻣﻧطﻘﮫ  Ennepe-Ruhrدر  Ennepetalﻗرار دارد
)(Impfzentrum Ennepe-Ruhr-Kreis, Kölner Str. 205, 58256 Ennepetal

•

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻓﻘط ﺑﺎ ﻗرار ﻗﺑﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.

•

ﺗﻌداد ﻧوﺑتھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ ﺗﻌداد واﮐﺳنھﺎی ﻣوﺟود در ﻣرﮐز ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

•

اﺧذ ﻧوﺑت ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن از طرﯾﻖ  www.116117.deﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
 ،0800/116 117 02 روزاﻧﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  8ﺗﺎ .22

•

اﻧﺟﻣن ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ) Westfalen-Lippe (KVWLﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻧوﺑت دھﯽ اﺳت ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑرای رزرو ﻧوﺑت و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺗدوال اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت :ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت در .www.corona-kvwl.de/impftermin

•

اﻓرادی ﮐﮫ از ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﺑودن ﻧوﺑتﮔﯾری ﺧود از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم  KVWLﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﺷﮭروﻧدان ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﻪ روزە بﺎ ﺷﻤﺎرە
 02333/403 1449 از ﺳﺎﻋت  8ﺗﺎ  18ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت .ﺑرای ﯾﮑﺳﺎن ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺗﻌداد ﺗﻠﻔنھﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ،ﺳوال در اﯾن ﻣورد
دﻗﯾﻘﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺑل از ﻧوﺑت ﻣورد ﻧظر در ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺻورت ﮔﯾرد.

•

ﺑﮫ ﻋﻧوان روش ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﻣﯽﺗوان ﺑررﺳﯽ ﻧوﺑت ﻣورد ﻧظر را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﯾن ﮐﺎر در اﯾﻨﺠﺎ.

•

ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﻣل ﺣﺎﺻل ﺷود ﺑﺎﯾد در ﮐﻧﺎر ﻧوﺑت واﮐﺳن اول ،ﻧوﺑت ﺑﻌدی ﺑرای واﮐﺳن دوم ھم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

•

ﻧوﺑتﮔﯾری ﻣﯽﺗواﻧد اﺳﺎﺳﺎ ﺗوﺳط ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﺎ اﻓراد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺷود.

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟
•

ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎﯾد ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﻧوﺑت ،ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرت ﺳﻼﻣت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺧود را )درﺻورت ﻣوﺟود ﺑودن(
ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ﻗﺑل از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺑﺎره واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐروﻧﺎ ﮐﺳب اطﻼع ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻧﯾز ﻣﺷﺎوره اﻧﺟﺎم دھﯾد.

•

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و واﮐﺳن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف.

•

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗوﺳط ﭘرﺳﻧل ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺟرب اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.

•

واﮐﺳن در ﺑﺎزو ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﺷود.

•

ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،اﻓراد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده واﮐﺳن ﺑﮫ ﻣدت ﺣدودا  30دﻗﯾﻘﮫ در ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﭘزﺷﮑﯽ ﻗرار دارﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻣﯽﺗوان در ﺻورت ﺑروز واﮐﻧش ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر ﯾﺎ ﺑد ﺷدن ﺣﺎل ﺷﺧص واﮐﻧش ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﺷﺎن داد.

•

ﻧوﺑت دوم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻧﯾز در ھﻣﺎن ﻣﺣل و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.

•

ﻧوﺑت دوم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در دﯾرﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری اوﻟﯾن واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.

•

از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎرس /اواﯾل آورﯾل در ﻣطب ﭘزﺷﮑﺎن ﻧﯾز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
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ﻧﺎﺷر

ﻣﻧطﻘﮫ Ennepe-Ruhr-Kreis

ﻣدﯾر ﻣﻧطﻘﮫ

Hauptstraße 92, 58332 Schwelm

www.en-kreis.de

اﮔر دﯾﮕر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾژه ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ آدرس  ki-corona@en-kreis.deﺑﻔرﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 02336/4448-172

ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺗﻣﺎس:

ﻣرﮐز ادﻏﺎم ﺷﮭرداری ﻣﻧطﻘﮫ Ennepe-Ruhr

اﯾﻣﯾلki-coronainfo@en-kreis.de :
وبhttp://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html :
ﻣرﮐز ادﻏﺎم ﺷﮭرداری ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت:

« ﺑﺎزﮔﺸﺖ «

