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 لطفا توجھ کنید: این امکان وجود دارد کھ در کوتاه مدت تغییراتی صورت گیرد! 
 این اطالعات، نسخھ قانونی الزام آور نیستند. 

 NRW  مقررات حفاظت در برابر کرونا در 

 مروری بر مقررات جاری مطابق با قانون حفاظت در برابر کرونا 

 اطالعات اولیھ 
 AHA + L + Aمحافظت از خود با قانون 

 ھای تست ظن کرونا و گزینھ  
 ENپیشنھادات راھنما / اطالعات در منطقھ 

 قرنطینھ خانگی 
 حاال باید چھ کار کنم؟  ام.من در یک منطقھ پرخطر در خارج از کشور بوده 

 گیرد؟ توانند وقت بگیرند و واکسیناسیون چگونھ انجام می چھ اشخاصی و چگونھ می  واکسن حفاظت در برابر کرونا:

 اطالعات بیشتر از مراکز رسمی 

 Ennepe-Ruhrاطالعات کرونا در منطقھ  •
U16Twww.enkreis.de16TU 

 در مورد کرونا  NRWصفحات ویژه  •
www.land.nrw. 

 NRWوزارت بھداشت  •
www.mags.nrw 

 ھای مختلف) کمیسر ادغام (اطالعات در مورد کرونا بھ زبان •
www.integrationsbeauftragte.de 

 دولت فدرال  •
www.bundesregierung.de 

 )BMGوزارت بھداشت فدرال ( •
www.bundesgesundheitsministerium.de 

 )BZgAمرکز فدرال آموزش بھداشت (  •
www.infektionsschutz.de 

 ) RKIموسسھ رابرت کخ ( •
www.rki.de 

 

http://www.enkreis.de/
http://www.mags.nrw/
http://www.mags.nrw/
http://www.mags.nrw/
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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 مروری بر مقررات جاری مطابق با قانون حفاظت در برابر کرونا
ای، مطابق با دستورالعمل  ثابت باشد، مراحل آغازین در یک فرآیند سھ مرحلھ  100اگر شاخص بروز در یک منطقھ یا یک شھر مستقل زیر 

گردد. در صورت وجود شاخص  اعمال می  2021مھ  28جمعھ، شود، کھ از روز وستفالن انجام می - حفاظت در برابر کرونا در ایالت نوردراین
 ، آیین نامھ ترمز اضطراری فدرال کماکان اعمال می شود! 100باالی 

  لن نوردراین وستفاایالت وبسایت وزارت کار، بھداشت و امور اجتماعی توان در شاخص بروز فعلی در مناطق و شھرھای مستقل را می 
)MAGS ( .جستجو کرد 

 nrw-regeln-https://www.mags.nrw/coronavirusگرفتھ شده است:  MAGSجدول مروری زیر از صفحھ ویژه زیر  

 3مرحلھ  

روزه ثابت   7شاخص بروز 
 50.1و  100بین 

 2مرحلھ 

ثابت  روزه  7شاخص بروز 
 35/1و  50بین 

 1مرحلھ 

روزه ثابت   7شاخص بروز 
 35پایین 

مالقات در فضای عمومی، بدون  ھای تماس محدودیت 
محدودیت، برای اعضای دو  

 خانوار مجاز است. 

مالقات در فضای عمومی، بدون 
محدودیت، برای اعضای سھ  

 خانوار مجاز است. 
  

عالوه بر این، مالقات ده نفره با 
منفی، از ھر تعداد خانوار  تست 

 در فضای عمومی مجاز است. 

مالقات در فضای عمومی، بدون 
محدودیت، برای اعضای پنج 

 خانوار مجاز است. 
  

نفره   100عالوه بر این، مالقات 
با تست منفی، از ھر تعداد خانوار 

 در فضای عمومی مجاز است. 

آموزش حضوری در فضای باز،   آموزش خارج از مدرسھ 
محدودیت تعداد افراد یا بدون 

 محتوا، مجاز است. 

آموزش حضوری در فضای  
بستھ، فقط با نتیجھ تست منفی 

 امکان پذیر است.

آموزش موسیقی با آواز /  
سازھای بادی در فضای بستھ،  
 حداکثر با پنج نفر مجاز است.

تدریس حضوری با نتیجھ تست  
منفی و بدون حداقل فاصلھ مجاز  

آنکھ یک طرح  است، مشروط بھ 
نشستن با صندلی ھای ثابت در 

 دسترس باشد. 

آموزش موسیقی با آواز/ سازھای  
بادی در فضای بستھ برای  

نفر مجاز است، در   10حداکثر 
صورتی کھ یک نتیجھ تست منفی  

 ارائھ شود. 

در صورت تھویھ کافی، 
پیشنھادات آموزشی فوق برنامھ  

بدون ماسک در یک صندلی ثابت 
 پذیر است.امکان 

اگر شاخص ابتال در ایالت نیز  
باشد، دروس حضوری   35زیر 

بدون تست نیز در فضای بستھ  
 مجاز است. 

ھای گروھی در فضای  برنامھ کار کودک / جوانان 
و در فضای باز با   10بستھ با 

فرد جوان، بدون محدودیت   20
سنی و با یک تست منفی مجاز  

 است. 
  

برنامھ و سفرھای تعطیالت با 
ارائھ تست منفی امکان پذیر 

 است. 

ھای گروھی در فضای  برنامھ
و در فضای باز با   20بستھ با 

فرد جوان، بدون محدودیت   30
سنی و با یک تست منفی مجاز  

 است. 
  

ھای گروھی در فضای  برنامھ
 بستھ نیز بدون ماسک مجاز است. 

ھای گروھی در فضای  برنامھ
و در فضای باز با   30بستھ با 

فرد، بدون محدودیت سنی و   50
 بدون تست مجاز است. 

در صورت وجود برنامھ نشستن،  فرھنگ 
تست منفی و ترتیب نشستن بر 
اساس الگوی صفحھ شطرنج، 
امکان برگزاری رویدادھا در  

نفر   500فضای باز با حداکثر 
 امکان پذیر است.

صورت وجود برنامھ نشستن، در 
تست منفی و ترتیب نشستن بر 
اساس الگوی صفحھ شطرنج، 

برگزاری کنسرت، تئاتر، اپرا و 
سینما در فضای باز با حداکثر  

 پذیر است.نفر امکان 500

رویدادھای فضای باز و بستھ، 
تئاتر، اپرا، سینما با حداکثر  

نفر مجاز است، بھ   1000
شرطی کھ یک طرح نشستن، یک 
تست منفی و یک چیدمان صندلی  
بر اساس الگوی صفحھ شطرنج 

https://www.mags.nrw/
https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw
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در صورت وجود برنامھ نشستن، 

تست منفی و ترتیب نشستن بر 
لگوی صفحھ شطرنج، اساس ا

برگزاری کنسرت، تئاتر، اپرا و 
سینما در فضای باز با حداکثر  

 پذیر است.نفر امکان 250
  

ای فضای باز  تمرینات غیرحرفھ 
می تواند بدون محدودیت افراد  
انجام شود. در فضای بستھ این  

نفر، یک تست منفی و  20کار با 
بدون آواز / سازھای بادی  

 پذیر است.امکان

  
ای با آواز /  تمرینات غیرحرفھ 

سازھای بادی، در صورت منفی 
تواند با حداکثر بودن تست، می

 . نفر انجام شود 20
  

توانند بدون  ھا و غیره میموزه 
 نوبت دھی افتتاح شوند. 

 در دسترس باشد. 
  

ای با آواز /  تمرینات غیرحرفھ 
سازھای بادی، در صورت منفی 

 05یا  30تواند با بودن تست، می
 نفر انجام شود. 

  
 :2021سپتامبر  1از 

ھای منفی در صورت وجود تست 
توان و برنامھ تایید شده، می

ھای موسیقی را با  جشنواره 
تماشاگر برگزار   1000حداکثر 

 کرد.

ھای بدون تماس فضای  ورزش  ورزش 
باز در داخل و خارج اماکن  

نفر مجاز   25ورزشی با حداکثر 
 است. 

  
توان  ھای روباز را می استخر 

برای ورزش (بدون مکان آفتاب  
گرفتن) با آزمایشات منفی 

 بازگشایی کرد.
  

در فضای باز، در صورت وجود  
آزمایشات منفی و برنامھ نشستن 

حتی بدون محدودیت ظرفیت   - 
تماشاگر  500درصدی، حداکثر 

 مجاز است. 

ھای در فضای باز، ورزش 
 نفر و 25تماسی با حداکثر 

ھای غیر تماسی ھمچنین ورزش 
بدون محدودیت در افراد مجاز  

 است. 
  

ھای بدون تماس (از جملھ  ورزش 
استودیوھای تناسب اندام) در  

فضای بستھ، بدون محدودیت در  
 افراد، امکان پذیر است. 

  
ھای تماسی در محیط بستھ  ورزش 

ھای منفی با ردیابی تماسی و تست
 نفر مجاز است.  12برای 

  
  1000ای باز، حداکثر در فض

درصد   33تماشاگر (حداکثر 
ظرفیت) بدون تست قبلی مجاز  

  ھستند.
  

 
در فضای بستھ، در صورت  
وجود نتیجھ آزمایشات منفی، 

برنامھ نشستن و ترتیب نشستن بر 
اساس الگوی شطرنجی، حضور  

تماشاگر امکان پذیر   500حداکثر 
 است. 

ھای تماسی با حداکثر  ورزش 
ای باز و بستھ  نفر در فض 100

امکان پذیر است، بھ شرطی کھ  
 ھای منفی در دسترس باشد. تست 

  
تماشاگر در   1000بیش از 

فضای باز مجاز ھستند (حداکثر  
  درصد ظرفیت). 33

  
تماشاگر (حداکثر   1000حداکثر 

درصد ظرفیت) در فضای   33
بستھ مجاز ھستند، مشروط بھ  
آنکھ آزمایشات منفی، برنامھ 

مان صندلی بر نشستن و چید
اساس الگوی صفحھ شطرنج در 

 دسترس باشد. 
  

اگر شاخص ابتال در ایالت نیز  
باشد، ورزش در فضای   35زیر 

بستھ، بدون تست قبلی مجاز  
 است. 

  

 :2021سپتامبر  1از 
ھای ورزشی بدون  جشنواره 

محدودیت تعداد افراد و با یک  
برنامھ تایید شده (با ارائھ 

 مجاز است. ھای منفی) تست 

بازگشایی مراکز کوچک فضای   اوقات فراغت 
باز مجاز است، مشروط بھ آن کھ  
آزمایشات منفی در دسترس باشد.  

ھای مینی گلف، از آن جملھ زمین 
ھای کوھنوردی و  پارک
 ھای طناب بلند ھستند.زمین

  
استخرھای فضای باز با  
آزمایشات منفی مجاز بھ  

بازگشایی بھ منظور ورزش  

ھا، سوناھا و بازگشایی کلیھ حمام
ھای بازی غیره و زمین

سرپوشیده با نتیجھ تست منفی و  
 محدودیت افراد مجاز است. 

  
اگر شاخص بروز ایالت نیز زیر  

ھای باشد، بازگشایی پارک 50
با  ھا تفریحی و قمارخانھ 

ھای آزمایشات منفی و محدودیت 
 افراد امکان پذیر است. 

استخرھای روباز میتوانند بدون 
 تست قبلی بازگشایی شوند. 

  
ھا و نظیر آن  خانھروسپی 

 .توانند با تست منفی باز شوندمی
  

ھای دارای  ھا و دیسکوتککلوب 
فضای باز مجاز ھستند با حداکثر 

نفر باز کنند، بھ شرطی کھ   100
 ھای منفی در دسترس باشند.تست 
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 ھستند. 
  

گشت و گذار با کشتی (در مناطق  
خارج از شھر) با آزمایشات منفی 

 مجاز است. 

  
گشت و گذار با کشتی، کالسکھ،  

راه آھن تاریخی و امکانات مشابھ  
با آزمایشات منفی امکان پذیر  

 است. 

  
 :2021سپتامبر  1از 

اگر شاخص بروز ایالت نیز زیر  
ھا ھا و دیسکوتکباشد، کلوب  35

مجاز بھ باز کردن فضای داخلی  
 بدون محدودیت افراد ھستند. این

ھای امر مشروط بھ ارائھ تست 
منفی و یک برنامھ تایید شده 

 باشد.می

خرده فروشی کھ تامین کننده  
 نیازھای اساسی نیست 

خرده فروشی کھ تامین کننده  
نیازھای اساسی نیست میتواند 

بدون «کلیک و مالقات» و تست  
 قبلی فعالیت کند. 

  
محدودیت مشتری بھ یک فرد بھ  

کاھش  متر مربع  20ازای 
 یابد. می

محدودیت مشتری بھ یک فرد بھ  
متر مربع کاھش   10ازای 

 یابد. می

ھایی با  مقررات ویژه برای مغازه 
متر مربع  800اندازه بیش از 

 شود. اعمال نمی

ھای تجاری ھا و نمایشگاهگالری  ھا/ بازارھا نمایشگاه 
با افراد محدود و برنامھ بھداشتی، 

 مجاز ھستند.

بازارھای ساالنھ و ویژه با افراد  
 محدود امکان پذیر است. 

  
اگر آزمایشات منفی باشد، عناصر 

 نمایشگاھی نیز مجاز ھستند.

 :2021سپتامبر  1از 
بازارھای ساالنھ و ویژه با  

عناصر نمایشگاھی نیز بدون 
 آزمایش منفی مجاز ھستند.

در فضای    ھا جلسات و کنگره  --- ھاجلسات / کنگره 
باز و بستھ با حضور حداکثر  

شرکت کننده با تست منفی  500
 امکان پذیر است.

در فضای    ھا جلسات و کنگره 
باز و بستھ با حضور حداکثر  

شرکت کننده با تست منفی  1000
 امکان پذیر است.

رویدادھای خصوصی (بھ غیر از  
 مھمانی) 

فضای  رویدادھای خصوصی در  ---
 100باز با حضور حداکثر 

مھمان و در فضای بستھ با  
مھمان امکان  50حضور حداکثر 

پذیر است. این موضوع مشروط  
 بھ ارائھ تست منفی است. 

رویدادھای خصوصی در فضای  
 250باز با حضور حداکثر 

مھمان و بدون ارائھ تست مجاز  
است. رویدادھای خصوصی در  

فضای بستھ با حضور حداکثر  
مھمان و ارائھ تست منفی   100

 مجاز است. 

مھمانی در فضای باز با حداکثر   ---  ---  ھا مھمانی 
مھمان و در فضای بستھ با   100

مھمان بدون رعایت  50حداکثر 
فاصلھ مجاز است، مشروط بھ  

 ھای منفی موجود باشد. آنکھ تست 

 :2021سپتامبر  1از  ---  ---  رویدادھای بزرگ جشن 
ھای مردمی، جشنواره 
ھای تفنگداران،  جشنواره 
ھای شھر و غیره با  جشنواره 
بازدید کننده   1000حداکثر 

امکان پذیر است، بھ شرطی کھ  
ای در دسترس  برنامھ تایید شده

 باشد.
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اگر شاخص بروز ایالت نیز زیر  

باشد، این موارد ممکن است   35
بدون محدودیت بازدید کننده نیز 

 صورت گیرد. 

ھای منفی موجود و  اگر تست  ماکن پذیرایی ا
الزام بھ نشستن برقرار باشد،  
پذیرایی در فضای باز میتواند 

 بازگشایی شود. 
منع مصرف در محیط اطراف  

 دیگر قابل اجرا نیست. 

پذیرایی در فضای باز، بدون  
 تست منفی، مجاز است. 

  
ھای منفی موجود و  اگر تست 

الزام بھ نشستن برقرار باشد،  
رایی در فضای بستھ میتواند  پذی 

 بازگشایی شود. 
  

توانند  ھا میسرویس سلف 
بازگشایی شوند. برای کارکنان، 

 حتی بدون تست قبلی. 

اگر شاخص ابتال در ایالت نیز  
، پذیرایی در فضای  35زیر 

بستھ، بدون تست قبلی مجاز  
 است. 

ھای اقامت شبانھ خودکفا (خانھ  اقامت/ گردشگری 
ھای کمپینگ، خانھتعطیالت، 

سیار) با یک تست منفی امکان 
 پذیر است. 

  
توانند بدون محدودیت ھا میھتل

ظرفیت بازگشایی شوند. این 
موضوع ھمچنین در مورد  

ھای خصوصی شبانھ ھمراه  اقامت 
کند، اما  با صبحانھ صدق می 

بدون پذیرایی بیشتر در محیط  
 داخلی. 

  
سفرھای اتوبوسی با تست قبلی و  

درصد)   60یت ظرفیت (محدود
امکان پذیر است، بھ شرطی کھ  
فقط افراد واکسینھ شده یا بھبود  
یافتھ شرکت نکنند یا ھمھ آنھا 

 ماسک تنفسی بزنند.

پذیرایی کامل برای میھمانان  
 خصوصی مجاز است. 

مسافرت با اتوبوس بدون  
محدودیت ظرفیت، در صورتی  
امکان پذیر است کھ ھمھ شرکت  

ی با شاخص کنندگان از مناطق
 بیایند.  35بروز کمتر از 
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 AHA+L+Aاطالعات اولیھ: قانون 
 توانم از خود و دیگران حفاظت کنم؟ چگونھ می 

برای آنکھ ویروس کرونا بصورت کنترل نشده گسترش نیابد، مھم است کھ برخی مقررات مورد توجھ ھمھ  •
تھویھ  l استفاده از ماسک روزمره  A بھداشت توجھ بھ   H حفظ فاصلھ  AHA+L+A (Aقانون قرار گیرد. با

 توان از خود و دیگران محافظت کرد. ) می  Appمنظم ھوا  
 شود.زمانی کھ فاصلھ کم باشد، این ویروس در درجھ اول از طریق ھوا و صحبت کردن منتشر می   •

 
 قدم.متر فاصلھ را حفظ نمود. این یعنی تقریبا سھ  1.5برای حفاظت از دیگران باید حداقل   •
کنید سالم ھستید، ممکن است ویروس را در بدن داشتھ باشید و بھ دیگران منتقل  حتی زمانی کھ احساس می   •

 کنید. 
 خودداری از بغل کردن و دست دادن  •

    بھ اقدامات بھداشتی توجھ کنید!
 لطفا ھمیشھ در آرنج خود سرفھ و عطسھ کنید.  •
 ضدعفونی کنید.دستان خود را بطور منظم بشویید و  •

    از ماسک روزمره یا ماسک پزشکی استفاده کنید! 
 گیرد.یا ماسک جراحی) بھتر از ھر چیز جلوی سرایت عفونت بھ دیگران را می  FFP2ماسک پزشکی (  •
 ھا را تعویض نکنند.ھمھ باید از ماسک مخصوص خود استفاده کنند و ھیچوقت ماسک  •
استفاده عوض کنید. بین ھر بار استفاده باید ماسک را برای مدت یک بار  5ماسک پزشکی را حداکثر بعد از  •

 توان شست! ھای پزشکی را نمیگراد قرار داد تا ضدعفونی شود. ماسک درجھ سانتی  80ساعت در فر 
 گراد بشویید. درجھ سانتی  60ای خود را باید بعد از ھر استفاده در حداقل ھای روزمره پارچھ ماسک  •
 اند، باید ھمیشھ تعویض شوند. اثر استفاده مرطوب شده ھایی کھ درماسک  •

    تھویھ ھوا! 
 دقیقھ تھویھ انجام گیرد. 20در فضاھای سرپوشیده باید بطور مرتب ھر  •

 اپ ھشدار کرونا!  - افزار کاربردی) استفاده از اپ (نرم 
 نی، اد یمبتال شده اند تماس برقرار کرده ا روسیکھ بھ و یبا افراد   ی. وقتد یاستفاده کن برنامھ ھشدار کرونااز  •

 .د یبکن د یبا یکھ چھ کار  میگوید ، اپ بھ شما نی دھد. عالوه بر ا یبرنامھ بھ شما اطالع م
 اگر تست ویروس کرونای شما مثبت شده، این را در اپ خود وارد کنید.  •
 کند.کند، یعنی اطالعات شخصی  را ذخیره نمی این اپ بصورت ناشناس کار می •

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
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 ھای تست اطالعات اولیھ: ظن کرونا و گزینھ
 کنم کھ کرونا دارم، چھ کار باید بکنم؟ می من فکر  

اید، زیرا عالئم (تب، سرفھ، گلودرد، آبریزش بینی، تنگی نفس، از دست دادن  کنید کھ بھ ویروس کرونا آلوده شدهاگر فکر می •
توانید ترجیحا مستقیمابھ  میحس چشایی، سردرد، ...) دارید یا توسط اپ کرونا احتمال داده شده کھ دچار عفونت شده باشید، 

 پزشک خانواده مراجعھ کنید و آزمایش دھید. 
 این تست رایگان است. از قبل با پزشک خود تماس تلفنی و یک وقت مالقات بگیرید.  •

 ھای سریع کرونا چھ ھستند؟ تست   

 در حال حاضر دو نوع عمده از تست کرونا موجود است: •
o    تستPCR  ھا در شود. نمونھآر یک نمونھ از بینی و/یا حلق گرفتھ می (اثبات ویروس): در تست پی سی

 کشد تا نتیجھ اعالم شود. روز می 2تا  1شوند. این تست خیلی دقیق است. اما معموال آزمایشگاه ارزیابی می
o  تستPoC  ) تست سریع کرونا کھ در آن نمونھ سواب بھ کمک یک ست آزمایش در عرض چند تست سریع کرونا :(

شود. این تست دقت کمتری دارد و باید توسط یک خدمات دھنده پزشکی انجام شود کھ مجوز انجام یابی میدقیقھ ارز
 تست سریع کرونا و ارائھ گواھی تست را دارد. 

توان در ھا انجام گیرد. نتیجھ تست را میتواند در مطب پزشک، مراکز تست و داروخانھھای سریع و رایگان کرونا میتست •
شود و   یانجام م دییتأ یبرا PCR شی مثبت باشد ، آزما عیسر  شیاگر آزمااغذی یا الکترونیکی دریافت کرد. محل بصورت ک

  شود. یم گریکامل د رییشما باعث تغ  نھیقرنط PCRتست  ی. فقط با تست منفدیبرو نھیبالفاصلھ بھ قرنط دیشما با

 شود. میھای ثابت انجام آموزان مدارس در گروهآموزش دانش •

 بار در ھفتھ یک تست سریع رایگان انجام دھند. از این فرصت استفاده کنید!  1توانند ھمھ شھروندان می  •

 توان پیدا کرد.شود را میمناطقی کھ اکنون در آنھا تست سریع کرونا انجام می Kreis-rRuh-Ennepeوبسایت منطقھ در  •
 اند.شده   نیز روی نقشھ مشخص EN-Kreisاین مناطق در اپلیکیشن 

 تست مثبت کرونا: حاال باید چھ بکنم؟ 

کھ نتیجھ خوب   نیستاید. در اینجا مثبت بھ این معنی اگر تست ویروس کرونای شما مثبت شده، بھ ویروس کرونا آلوده شده •
 است، بلکھ وجود ویروس بھ اثبات رسیده است. 

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

 بمانید.

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

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html


- 8 - 

 

 » بازگشت»  

 

 ENاطالعات اولیھ: پیشنھادات راھنما / اطالعات در منطقھ  

 توانم اطالعات یا کمک تلفنی بگیرم؟ کجا می 

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

 Wittenو    Hattingen ،Herdeckeھای شھروندان برای تلفن  •

o  شھرHattingen : 02324/204 4700   
 12:00تا   8:30، جمعھ 15:30تا  8:30دوشنبھ الی پنج شنبھ ساعت 

o   شھرHerdecke: 02330/611 350 
   12:00 تا 8:00 جمعھ , 16:00 تا 8:00 دوشنبھ تا پنجشنبھ ساعت 

o   شھرWitten: 02302/581 7777    
تا   08:00ھا ھا و جمعھ، چھارشنبھ 16:00تا    08:00ھا ساعت ھا و پنج شنبھ ھا، سھ شنبھ دوشنبھ 

14:00 

 خدمات کشیک پزشک خانواده  •
 116117 

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

 Ennepe-Ruhrخدمات روانپزشکی اجتماعی منطقھ  •
 (در صورت بحران روحی بھ دلیل کرونا) 

o Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm   و
Sprockhövel :  02336/93 2788 

o Witten, Wetter   وHerdecke : 02302/922 264  
   16:00تا  14:00، ھمچنین پنج شنبھ از 12:00تا  8:00دوشنبھ تا جمعھ از 

•    GESINE   (مشاوره برای زنان)Frauenberatung.EN   
 ھا) (در صورت خشونت فیزیکی، روحی، مالی و جنسی و بحران 

o Schwelm:  02336/475 909 1  
Witten:  02302/525 96  

Hattingen:  02324/380 930 50 
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 اطالعات اولیھ: قرنطینھ خانگی
 شود؟ قرنطینھ خانگی چگونھ اجرا می 

 کنید. اگر تست کرونای شما مثبت بوده یا اداره بھداشت برای شما مقرر کرده، خود را قرنطینھ خانگی  •
قرنطینھ خانگی بھ معنی آن است کھ شما از ھم اکنون باید در خانھ بمانید و اجازه ندارید مھمان داشتھ باشید. بنابراین از خانھ   •

بھ گردش، زمین بازی، خرید و غیره نروید و با اتومبیل خود رانندگی نکنید. شما مجاز ھستید کھ از بالکن   -بیرون نروید  
 کنید! اما فقط شما و افرادی کھ با آنھا در یک خانوار زندگی می -تفاده کنید شخصی، تراس یا حیاط خود اس

 اید، اطالع دھید. بھ کارفرمای خود، مدرسھ یا مھدکودک و ھمھ افرادی کھ با آنھا در تماس بوده •
باید یکی از والدین سال) است و بھ دلیل تعطیلی مدرسھ یا مھدکودک باید قرنطینھ شود،  11تا  1سال ( 12اگر فرزند شما زیر  •

 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  •

 توانید خودتان با ایمیل از قرنطینھ با اداره بھداشت تماس بگیرید. گیرد. شما میتلفن تماس می
ھ دارو نیاز دارید یا حالتان خوب نیست، بھ پزشک خانواده زنگ بزنید. بھ پزشک خود بگویید کھ چھ چیز  اگر در قرنطینھ ب •

 الزم دارید و اینکھ در قرنطینھ ھستید. 
تماس   116117اگر حالتان خیلی بد است و فورا بھ کمک پزشکی احتیاج دارید، با خدمات کشیک پزشکی با شماره تلفن  •

 زنگ بزنید. ھمیشھ اعالم کنید کھ در قرنطینھ خانگی ھستید.   112ار اورژانس بھ شماره اضطراری  بگیرید. در موارد بسی

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

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

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

 شود؟ انی تمام می قرنطینھ من چھ زم 

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

روز پس از تست پی سی آر بھ پایان  10ئم معمول بیماری داشتید، قرنطینھ اگر شما یک تست پی سی آر مثبت بدون عال •
 رسد.می

این یعنی طول مدت قرنطینھ ھمیشھ برای  شود کھ اداره بھداشت اجازه این امر را صادر کند!توجھ: قرنطینھ زمانی تمام می •
 تر شود. تواند طوالنیھمھ یکسان نیست و می

داشتید(). پس از آن باید یک تست پی سی آر انجام شود. تا اعالم نتیجھ تست پی سی   PoC موارد استثنا: شما یک تست مثبت •
 رسد.آر باید در ھر صورت در قرنطینھ باشید. فقط زمانی کھ نتیجھ تست پی سی آر منفی شود، قرنطینھ شما بھ پایان می

 

 

 

 

 

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html
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 کرونا مقررات ورود   اطالعات اولیھ:
 کرونا بھ دولت فدرال  روسیمقررات ورود و

 ام. حاال باید چھ کار کنم؟ من در خارج از کشور بوده   

 ، لغو شد.2021مھ  9 خیوستفالن ، در تار-نیدستورالعمل ورود کرونا بھ نوردرا •
، منطقھ خطر کیمنطقھ بھ عنوان  کی یقابل اجرا بھ طبقھ بند نیاجرا شد. قوان 2021مھ  13ورود فدرال از   دیقررات جدم •

 دارد. یبستگ   روسیو ای  ادیز وعیش
و   ھیحوزه خطر براساس تجز کیبھ عنوان  ی. طبقھ بندافتی کخ موسسھ رابرت  تیوب ساتوان در  یمربوطھ را م یطبقھ بند   •

فدرال   ی، ساختمان و امور داخل ی، وزارت امور خارجھ و وزارت امور داخلمشترک وزارت بھداشت فدرال میو تصم لیتحل
 .است
 مناطق پرخطر •
 ی و منف یافتھ ، بھبودشده نھیکنندگان واکس شیآزما یبرا نھیبدون قرنط •
 مناطق با شاخص بروز باال  •
 موارد ایمن ی، بھ استثنااست ریامکان پذ گانیرا شاتی، آزماروزه 10 نھیقرنط •
 مناطق با ویروس جھش یافتھ  •
 بھبودیافتھشده و  نھیافراد واکس یبرا نیھمچن  -روزه  14 نھیقرنط •
 مناطق بدون ریسک  •

 تست اجباری برای مسافران ایمن نشده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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 ویروس کرونا اطالعات اولیھ: واکسیناسیون علیھ 

 توانم یک وقت بگیرم؟ کنند و من چگونھ می چھ کسانی نوبت واکسیناسیون دریافت می 

وبسایت منطقھ توانند نوبت واکسیناسیون بگیرند، در این آدرس افرادی کھ در حال حاضر مجاز بھ دریافت واکسن ھستند و می •
Ruhr-Ennepe  ژوئن متوقف شود. 7رود کھ اولویت بندی از انتظار می توان یافت. می 

 قرار دارد   Ennepetalدر  Ennepe-Ruhr-Kreisمرکز واکسیناسیون مسئول برای منطقھ  •
)Impfzentrum Ennepe-Ruhr-Kreis, Kölner Str. 205, 58256 Ennepetal ( 

وجود دارد. در آنجا   Schwelmدر  Milsper Strasse 35در   یسالن ورزش نگی در پارک اری س  ونی ناسی واکس ستگاهی ا کی  نی ھمچن  •
شود. توجھ: ھنگام رزرو وقت مالقات    یچادر انجام م کی خود در  ونی ناسی شوند، واکس یم ی رانندگ نیھا با ماشستگاهی تمام ادر 

 انتخاب شود. دی دو مکان با نی ااز  یک ی ، نی بھ صورت آنال ونی ناسی واکس
 واکسیناسیون فقط با قرار قبلی امکان پذیر است. •
 ھای موجود در مرکز بستگی دارد.ھای واکسیناسیون بھ تعداد واکسن تعداد نوبت •

 یا تلفنی با شماره  www.116117.deاخذ نوبت بصورت آنالین از طریق  •
 0800/116 117 02 22تا  8، روزانھ بین ساعت . 

ھای گام بھ گام برای دستورالعملکھ مسئول نوبت دھی است،  Westfalen-Lippe (KVWL)انجمن پزشکان بیمھ درمانی  •
 رزرو نوبت و ھمچنین لیستی از پاسخ بھ سواالت متدوال ایجاد کرده است: ھمھ اطالعات در 

 kvwl.de/impftermin-www.corona 
 اول، نوبت بعدی برای واکسن دوم ھم گرفتھ شود.برای آنکھ حفاظت کامل حاصل شود باید در کنار نوبت واکسن  •
 تواند اساسا توسط بستگان یا افراد مورد اعتماد نیز انجام شود.گیری مینوبت •

 شود؟ واکسیناسیون چگونھ انجام می 

صورت  برای واکسیناسیون باید کارت شناسایی، تاییدیھ نوبت، کارت واکسیناسیون و ھمچنین کارت سالمت الکترونیک خود را (در  •
 موجود بودن) ھمراه داشتھ باشید. 

 شما باید از یک ماسک پزشکی استفاده کنید.  •

توانید با یک پزشک نیز مشاوره انجام  توانید درباره واکسیناسیون کرونا کسب اطالع کنید. در صورت تمایل می قبل از واکسیناسیون می •
 دھید.

 .اینجاھای مختلف در اطالعات مربوط بھ واکسیناسیون و واکسن بھ زبان •
 گیرد.واکسیناسیون توسط پرسنل پزشکی مجرب انجام می  •

 شود. واکسن در بازو تزریق می  •

دقیقھ در مرکز واکسیناسیون تحت نظارت پزشکی قرار دارند.   30تا 15از واکسیناسیون، افراد دریافت کننده واکسن بھ مدت حدودا پس  •
 توان در صورت بروز واکنش حساسیتی بسیار نادر یا بد شدن حال شخص واکنش مستقیم نشان داد.بھ این ترتیب می

 شود. ھ ھمین ترتیب انجام مینوبت دوم واکسیناسیون نیز در ھمان محل و ب  •

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

 
 
 

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/impfzentrum/wer-darf-geimpft-werden.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/impfzentrum/wer-darf-geimpft-werden.html
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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 Ennepe-Ruhrمنطقھ  

 مدیر منطقھ 
Hauptstraße 92, 58332 Schwelm 

www.en-kreis.de 
 

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

 تماس: 
 Ennepe-Ruhrمرکز ادغام شھرداری منطقھ 

 kreis.de-coronainfo@en-ki  ایمیل: 
 szentrum.htmlintegration-http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunalesوب: 

 مرکز ادغام شھرداری، با حمایت
 

 

http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html
https://www.mkffi.nrw/ministerium-fuer-kinder-familie-fluechtlinge-und-integration
https://www.schulministerium.nrw.de/
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