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اطﻼﻋﺎت ﮐﺮوﻧﺎ
ﺷﻤﺎره 11

Nr.9
ﻣﻘررات ﺟﺎری در ﻣورد وﯾروس ﮐروﻧﺎ
ﻣﻌﺗﺑر از  23.08.2021ﺗﺎ 17.09.2021
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد!
اﯾن اطﻼﻋﺎت ،ﻧﺳﺧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻟزام آور ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ در NRW
ﻣروری ﺑر ﻣﻘررات ﺟﺎری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ

اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود ﺑﺎ ﻗﺎﻧون AHA + L + A
ظن ﮐروﻧﺎ و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺳت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات راھﻧﻣﺎ  /اطﻼﻋﺎت در ﻣﻧطﻘﮫ EN
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 ﮐروﻧﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ Ennepe-Ruhr
www.enkreis.de
• ﺻﻔﺣﺎت وﯾژه  NRWدر ﻣورد ﮐروﻧﺎ
www.land.nrw
• وزارت ﺑﮭداﺷت NRW
http://www.mags.nrw/
• ﮐﻣﯾﺳر ادﻏﺎم )اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف(
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
• 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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ﻣروری ﺑر ﻣﻘررات ﺟﺎری ﺑر اﺳﺎس آﺋﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ
»ﻗﺎﻧون «3G
ﺑر اﺳﺎس ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺷﺗرک دوﻟتھﺎی ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻓرﻣﺎن ﺟدﯾد ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ دﯾﮕر ﺷﺎﻣل ﭼﻧدﯾن ﺳطﺢ ﺑروز ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﻣﯾزان ﺑروز ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده  35اﺳت .در ﺻورت ﻋﺑور ﺑروز  7روزه از  35ﻣورد در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﮭر» ،ﻗﺎﻧون
 «3Gﺟدﯾد اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣﯾزان آن در ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﺷود» ،ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد  «3Gدر ﺳراﺳر ﮐﺷور اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮔردد.
»ﻗﺎﻧون  «3Gﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧدﻣﺎت دوﺑﺎره ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ) (Geimpftو ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد
) (Genesenﺑﺎز اﺳت .ھﻣﮫ اﻓراد دﯾﮕر ﺑﺎﯾد از ﺳطﺢ ﺑروز  35ﺑرای ﺑرﺧﯽ روﯾدادھﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐروﻧﺎ )(getestet
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﭼﮫ ﺷواھدی را ﺑﺎﯾد اراﺋﮫ دھﻧد؟
اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﯾد ﻣدرﮐﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﻣل از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اراﺋﮫ دھﻧد  -ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون زرد ﯾﺎ ﮔواھﯽ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ .ﺣداﻗل  14روز ﺑﺎﯾد از آﺧرﯾن ﺗﮏ واﮐﺳن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺟز واﮐﺳن ﺟﺎﻧﺳون و ﺟﺎﻧﺳون ،ھﻣﯾﺷﮫ
دو واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ) PCRﯾﺎ آزﻣﺎﯾش اﺳﯾد ﻧوﮐﻠﺋﯾﮏ دﯾﮕر( دارﻧد ﮐﮫ ﺣداﻗل  28روز و ﺣداﮐﺛر
ﺷش ﻣﺎه ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
در ھر دو ﻣورد ﺻﺎدق اﺳت :ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻋﻼﺋم ﻋﻔوﻧت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐروﻧﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،ﺳرﻓﮫ ،ﺗب و از دﺳت دادن
ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،اﯾﻣن ﺷده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد.

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد اﯾﻣن ﻧﺷده ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﻧوع آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ را اﻧﺟﺎم دھم؟
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ آﻧﺗﯽ ژن ﻣﻧﻔﯽ )ﺣداﮐﺛر  48ﺳﺎﻋﺗﮫ( ﺑرای ﻣوارد زﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت:
•
•
•
•
•
•

روﯾدادھﺎ و ﺗﺟﻣﻌﺎت در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ،
ورزش در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ،
اﻣﺎﮐن ﭘذﯾراﯾﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﻏذاﺧوریھﺎی ﺷرﮐﺗﯽ ،ﻏذاﺧوریھﺎی ﻣدرﺳﮫ و ﻏﯾره )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﯾرون ﺑر(،
ﺧدﻣﺎت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺑدن )ﻣﺎﻧﻧد آراﯾﺷﮕﺎه ،ﺳﺎﻟن زﯾﺑﺎﯾﯽ ،ﻣراﻗﺑت از ﺑدن ،(...
اﻣﺎﮐن اﻗﺎﻣﺗﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ھﺗلھﺎ ،ﮐﻣﭘﯾﻧﮓ ، (... ،ﮐﮫ در آن اﻓراد ﻏﯾر اﯾﻣن ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ورود و ﻣﺟددا ﺑﻌد از ﭼﮭﺎر روز
آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ اراﺋﮫ دھﻧد،
روﯾدادھﺎی ﺑزرگ )روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ،ﮐﻧﺳرتھﺎ ،ﺟﺷﻧواره ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ (... ،در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز )از  2500ﻧﻔر( ،ﻣﺷروط ﺑﮫ
ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل .ﺣداﮐﺛر  25000ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر )ﺷﺎﻣل اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ( ﻣﻣﮑن اﺳت در روﯾدادھﺎی ﻣﮭم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﺷوﻧد .از  5000ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ ،ظرﻓﯾت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﯾد از  50درﺻد ﺣداﮐﺛر ظرﻓﯾت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﯾش از  5000ﻧﻔر ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد.

« ﺑﺎزﮔﺸﺖ«
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آزﻣﺎﯾش  PCRﻣﻧﻔﯽ )ﺣداﮐﺛر  48ﺳﺎﻋت ﻗﺑل( ﺑرای روﯾدادھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ﺧطر ﺑﺎﻻی ﻋﻔوﻧتھﺎی ﻣﺗﻌدد ،ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد:
•
•
•

ﮐﻠوبھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ ،روﯾدادھﺎی رﻗص،
ﺟﺷنھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ھﻣراه رﻗص،
ﺧدﻣﺎت ﺟﻧﺳﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز.

ﺣﻔﺎظت وﯾژه ﺑرای ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣراﮐز
ھﻣﭼﻧﺎن از ﮔروھﮭﺎﯾﯽ از ﻣردم ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه در ﺧطر ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺣﺎﻓظت وﯾژه ﺧواھد ﺷد .ﻗﺎﻧون  3Gھﻣﯾﺷﮫ در ﻣراﮐز زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود
 ﺻرف ﻧظر از ﻣﯾزان ﺑروز .ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن از اﯾن ﻣراﮐز ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ،ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد)آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ آﻧﺗﯽ ژن ،ﺣداﮐﺛر  48ﺳﺎﻋﺗﮫ(:
•
•
•
•
•

ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ
ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت و ﺳﺎﻟﻣﻧدان،
اﺷﮑﺎل وﯾژه ﻣﺳﮑن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ادﻏﺎم و ﻣراﮐز ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﻣراﮐز ﺛﺎﺑت ﮐﻣﮏھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳﮑﺎن ﺟﻣﻌﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن

ﮔواھﯽ آزﻣﺎﯾش ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﻣدرﺳﮫ و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل
•
•
•

ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺳن ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷرﮐت در ﺗﺳتھﺎی اﺟﺑﺎری ﻣدرﺳﮫ ،آزﻣﺎﯾش ﺷده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑرای داﻧش آﻣوزان  16ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ،ﮔواھﯽ اﯾﻣن ﺳﺎزی ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ ﮔواھﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽﺷود .ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن زﯾر
 16ﺳﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳن ،داﻧش آﻣوز ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣدرک واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،آزﻣﺎﯾش ﯾﺎ ﮔواھﯽ ﻣدرﺳﮫ ﻧدارﻧد.
ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎ ﻧدارﻧد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﻓراد آزﻣﺎﯾش ﺷده رﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷود و
ﻣﺷﻣول ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾت دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
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اﻟزام ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧد
ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﭘزﺷﮑﯽ )ﻣﺎﺳﮏ ﺟراﺣﯽ( ﮐﻣﺎﮐﺎن در ﺑﺧشھﺎی زﯾر اﻟزاﻣﯽ اﺳت:
•
•
•
•
•
•

در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ )اﺗوﺑوس ،ﻗطﺎر ،ھواﭘﯾﻣﺎ،(... ،
در ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ،
در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎ رﻓت و آﻣد ﻋﻣوم،
در ﺻفھﺎی اﻧﺗظﺎر و دﮐﮫھﺎی ﻓروش
در روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﯾش از  2500ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧده
داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﻣدرﺳﮫ و دﯾﮕر ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣدرﺳﮫ.

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ طور اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺑل ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
•

در ﻓﺿﺎھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻧﺣﺻرا ً ﺧﺻوﺻﯽ،

•

ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ،در وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ... ،اﮔر ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗری را ﺑﺗوان ﺣﺗﻣﺎ ﺣﻔظ ﮐرد ﯾﺎ ﻓﻘط ﮐﺎرﮐﻧﺎن واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده
ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻓﻘط ﮐﺎرﮐﻧﺎن واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺷده در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺛﺎﺑت ﯾﺎ در ﺗﯾمھﺎی ﺛﺎﺑت ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد )ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر زﯾﺎد ذرات آﺋروﺳل(،

•

در اﻣﺎﮐن ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺣل ﺛﺎﺑت ﻧﺷﺳﺗن ﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎدن ،اﮔر ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗری ﺑﯾن ﻣﯾزھﺎ ﻣوﺟود ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﯾﺷنھﺎی ﺳﺎزهای
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،

•

در ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎ ،دﯾﺳﮑوھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن در روﯾدادھﺎی رﻗص ﺑﮫ اﻧﺿﻣﺎم ﺟﺷنھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ھﻣراه رﻗص،
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط اﻓراد اﯾﻣن ﺷده و آزﻣﺎﯾش ﺷده ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،

•

در ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن در روﯾدادھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺣل ﺛﺎﺑت ﻧﺷﺳﺗن ﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎدن ،ﻣﺷروط ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺣداﻗل  1.5ﻣﺗر
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﻔظ ﺷود ﯾﺎ ھﻣﮫ اﻓراد اﯾﻣن ﺳﺎزی ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

•

ھﻧﮕﺎم ﺻرف ﺿروری ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ،

•

ھﻧﮕﺎم ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐم ﺷﻧوا،

•

ھﻧﮕﺎم ورزش ﯾﺎ ﻧواﺧﺗن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺿروری ﺑﺎﺷد،

•

ھﻧﮕﺎم ﺧواﻧدن آواز ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط اﻓراد اﯾﻣن ﺷده ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺷده ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد،

•

ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮔروھﯽ در ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑرای ﺣداﮐﺛر  20ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﮐﺎر ﮐودک و ﻧوﺟوان و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان،

•

ھﻧﮕﺎم ﺳﻔرھﺎی اﺗوﺑوس ﺗورﯾﺳﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻔرھﺎی ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻔرھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗوﺳط
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی رﻓﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺳﺗﻘل ﮐودک و ﻧوﺟوان در ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﺛﺎﺑت ،ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻣن ﺳﺎزی ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ھﻣﮫ ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن،

•

در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ،آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻧﺟﺎت و ﮐﻧﺗرل ﺑﻼﯾﺎ

•

و ﭼﻧد ﻣورد دﯾﮕر.

ﻣوارد زﯾر از اﻟزام ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ھﺳﺗﻧد:
•

اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .وﺟود دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ اﺛﺑﺎت ﺷده و در
ﺻورت درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﮔردد

•

ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺳن ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ.
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ﻗﺎﻧون AHA+L+A
ﭼﮕوﻧﮫ 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
 AHA+L+A (Aﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ  Hﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت  Aاﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ روزﻣره lﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧظم ھوا  ( Appﻣﯽﺗوان از ﺧود و
دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐم ﺑﺎﺷد ،اﯾن وﯾروس در درﺟﮫ اول از طرﯾﻖ ھوا و ﺻﺣﺑت ﮐردن ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود.
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.
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!
• از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺷدار ﮐروﻧﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾروس ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐرده اﯾد ،اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اطﻼع ﻣﯽ دھد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اپ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری 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
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐروﻧﺎ دارم ،ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟
•

اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ آﻟوده ﺷدهاﯾد ،زﯾرا ﻋﻼﺋم )ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ،ﮔﻠودرد ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،از دﺳت دادن
ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ،ﺳردرد (... ،دارﯾد ﯾﺎ ﺗوﺳط اپ ﮐروﻧﺎ اﺣﺗﻣﺎل داده ﺷده ﮐﮫ دﭼﺎر ﻋﻔوﻧت ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎﺑﮫ
ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و آزﻣﺎﯾش دھﯾد.

•

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

ﺗﺳت ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎ ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دو ﻧوع ﻋﻣده از ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻣوﺟود اﺳت:

•

ﺗﺳت ) PCRاﺛﺑﺎت وﯾروس( :در ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از ﺑﯾﻧﯽ و/ﯾﺎ ﺣﻠﻖ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﻧﻣوﻧﮫھﺎ
o
در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﺗﺳت ﺧﯾﻠﯽ دﻗﯾﻖ اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ  1ﺗﺎ  2روز ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻼم ﺷود.
 oﺗﺳت ) 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 .اﮔر آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد  ،آزﻣﺎﯾش  PCRﺑرای ﺗﺄﯾﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود
و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑروﯾد .ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت  PCRﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎﻣل دﯾﮕر ﻣﯽ ﺷود.

•

آﻣوزش داﻧشآﻣوزان ﻣدارس در ﮔروهھﺎی ﺛﺎﺑت اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.

•

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

•

در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﻧطﻘﮫ  Ennepe-Ruhr-Kreisﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در آﻧﮭﺎ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﮐروﻧﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود را ﻣﯽﺗوان ﭘﯾدا ﮐرد.
اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ در اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  EN-Kreisﻧﯾز روی ﻧﻘﺷﮫ ﻣﺷﺧص ﺷدهاﻧد.

ﺗﺳت ﻣﺛﺑت ﮐروﻧﺎ :ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﮑﻧم؟
•

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

•

وﻗﺗﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده )ﺗﺳت ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﯾﺎ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ( ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ 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.
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات راھﻧﻣﺎ  /اطﻼﻋﺎت در ﻣﻧطﻘﮫ EN
ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮕﯾرم؟
•

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

•

ﺗﻠﻔنھﺎی ﺷﮭروﻧدان ﺑرای  Herdecke،Hattingenو Witten
 oﺷﮭر 02324/204 4700 :Hattingen
دوﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  8:30ﺗﺎ  ،15:30ﺟﻣﻌﮫ  8:30ﺗﺎ 12:00
 oﺷﮭر 02330/611 350 :Herdecke
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  8:00ﺗﺎ  ,16:00ﺟﻣﻌﮫ  8:00ﺗﺎ 12:00
 oﺷﮭر 02302/581 7777  :Witten
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
)در ﺻورت ﺑﺣران روﺣﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐروﻧﺎ(
 Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm oو  :Sprockhövel
02336/93 2788
 Witten, Wetter oو 02302/922 264 :Herdecke
دوﺷﻧﺑﮫ 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
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود؟
•

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

•

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 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.

•

اﮔر ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺑد اﺳت و ﻓورا ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد ،ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﮐﺷﯾﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره 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

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!
اﯾن ﯾﻌﻧﯽ طول ﻣدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﻧﯾﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد طوﻻﻧﯽﺗر ﺷود.

•

ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ :ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺳت ﻣﺛﺑت  PoCداﺷﺗﮫاﯾد )ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ( .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.
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :ﻣﻘررات ورود ﮐروﻧﺎ
ﻣﻘررات ورود وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ دوﻟت ﻓدرال
ﻣن در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑوده ام .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم؟
ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﻣﻘررات ورود در ﺷراﯾط وﯾروس ﮐروﻧﺎ از  1اوت )آﮔوﺳت(  2021اﺟراﯾﯽ ﺷد .از  1اوت  ،2021از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾرات
زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود:
•
•
•
•

•
•
•
•

از  1اوت  ،2021ﻣﻧﺎطﻖ ﺧطرﻧﺎک ﻓﻘط در دو دﺳﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽﺷوﻧد :ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر و ﻣﻧﺎطﻖ ﺳوﯾﮫھﺎی
)وارﯾﺎﻧتھﺎی( وﯾروس .طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﻧﺎطﻖ ﺧطرﻧﺎک »ﺳﺎده« دﯾﮕر اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود.
ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﻓران  12ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯾﮕردﻧد و از اول اوت وارد ﻧوردراﯾن-وﺳﺗﻔﺎﻟن ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﻣدرﮐﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﮭﺑودی از ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘر ﺧطر ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﺳوﯾﮫھﺎی
وﯾروس ﺑودهاﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﻣﮭم ﻧﯾﺳت.
ﮔواھﯽ آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر  48ﺳﺎﻋت )ﺑرای آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ ژن( ﯾﺎ  72ﺳﺎﻋت ) (PCRﻗﺑل
اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .زﻣﺎن ورود ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﯾن دورهھﺎ ﻣﻼک اﺳت .در ﻣﻧﺎطﻖ دارای ﺳوﯾﮫھﺎی وﯾروس ،زﻣﺎن آزﻣﺎﯾش آﻧﺗﯽ
ژن ﺑﮫ  24ﺳﺎﻋت ﻗﺑل ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
اﻓرادی ﮐﮫ در ده روز ﻗﺑل از ورود در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﯾﺎ دارای ﺳوﯾﮫھﺎی وﯾروس ﺑودهاﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ،اراﺋﮫ
ﻣدارک و ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺛﺑت ﻧﺎم و اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ  www.reiseanmeldung.deاﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﻋﻧوان
روش ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ ﻓرم ﮐﺎﻏذی ﻧﯾز ﭘر ﻧﻣود .اﯾن ﻓرم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آدرس زﯾر ﭘﺳت ﺷودDeutsche Post E- :
POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim.
اﻓرادی ﮐﮫ از ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ دارای ﺳوﯾﮫھﺎی وﯾروس وارد ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ورود در ﺧﺎﻧﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺷوﻧد.
ھﻧﮕﺎم ورود از ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ،دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً ده روز اﺳت؛ ھﻧﮕﺎم ورود از ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﺳوﯾﮫھﺎی وﯾروس ،ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ  14روز اﺳت.
ھﻧﮕﺎم ورود از ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ،آزﻣﺎﯾش راﯾﮕﺎن در زودﺗرﯾن ﺣﺎﻟت 5 ،روز ﭘس از ورود اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ﺑرای ﮐودﮐﺎن
زﯾر  12ﺳﺎل ،در ﺻورت ورود از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﭘس از  5روز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.
ﭘس از اﻗﺎﻣت در ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﺳوﯾﮫھﺎی وﯾروس ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﻣﯾﺷﮫ  14روز طول ﻣﯽﮐﺷد .اﻣﮑﺎن ﺗﺳت راﯾﮕﺎن وﺟود ﻧدارد.
اﺳﺗﺛﻧﺎ :درﺟﮫ ﺑﻧدی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در دوران ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .در اﯾن ﺻورت ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﻋﻣﺎل
ﻣﯽﺷود.

• ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﻟزام ﺑﮫ ﺗﺳت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﻌطﯾﻼت ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﺑﺎﯾد ﮐﻣﺎﮐﺎن رﻋﺎﯾت ﺷود :اﻟزام ﺑﮫ ﺗﺳت ﺑرای اﻓرادی
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾﻼت ،ﺟﺑران ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﻏﯾره ﭘﻧﺞ روز ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﺷرﮐت ﻧﺑودهاﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎر ﻧﯾﻣﮫ وﻗت  /ﺷﯾﻔﺗﯽ ،ﻓﻘط ﯾﮏ روز در ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و در اﯾن روز ﺗﻌطﯾﻼت دارﻧد ﻧﯾز
ﻣﺷﻣول اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ :اﮔر »ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾﻼت« ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری ﮐﺎﻣل در ﺷرﮐت ﻧﺑودهاﯾد ،اﯾن ﺗﺳت
ھﻣﯾﺷﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯾﺷود.
اﻣﺎ اﻟزام ﺑﮫ ﺗﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻏﯾﺑت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ،ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ،ﮐﺎر از ﺧﺎﻧﮫ )ھوم آﻓﯾس( ،ﺳﻔرھﺎی ﮐﺎری و ﻏﯾره ﺑﺎﺷد،
ﺻدق ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣوارد ،اﯾن ﺗﺳت اﺟﺑﺎری در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﮔردد!

« ﺑﺎزﮔﺸﺖ«
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اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ :واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻋﻠﯾﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﯾﮏ وﻗت ﺑﮕﯾرم؟
• ھر ﻓرد ﺑﺎﻻی  12ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﻗرار ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻧطﻘﮫ  Enpe-Ruhrﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻓروﺷﮕﺎه
ﺳﺎﺑﻖ  Kölner Str. 205 ،ALDIدر  Ennepetalواﻗﻊ ﺷده اﺳت و ھﻣﮫ روزه از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  8ﺷب ﺑﺎز اﺳت.
• ﻟطﻔﺎ ً ﻣوارد زﯾر را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﺳﮏ  ،FFP2ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون )در
ﺻورت وﺟود(.
• ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﯾن  12ﺗﺎ  15ﺳﺎل ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارﻧد .ھﻣراھﯽ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت .اﻋﺿﺎی اﯾن ﮔروه ﺳﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ آدرس:
 https://www.terminland.de/impfzentrum_en2/?m=35955ﻧوﺑت ﺑﮕﯾرﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ اﻟزام ﻧﯾﺳت.
•

اﻓرادی ﮐﮫ از ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﯾﺎ ﻗﺑﻼً دوز اوﻟﯾﮫ را در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد و ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﺧود ﺑﮫ ﻧوﺑت دوم ﻧﯾﺎز دارﻧد ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ ﻣدارک واﮐﺳن اول
)ﮐﺎرت واﮐﺳن ،ﻣﺳﺗﻧدات ﺗوﺿﯾﺣﯽ  (KVWLرا ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن دوم ﺑﮫ ﻣرﮐز واﮐﺳن ﺑﯾﺎورﻧد.

•

اﺧذ ﻧوﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﻧﯾز از طرﯾﻖ  www.116117.deﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
 ، 0800/116 117 02روزاﻧﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  8ﺗﺎ  22اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
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
•

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 ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرت ﺳﻼﻣت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺧود را )درﺻورت ﻣوﺟود ﺑودن( و ﮔواھﯽھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را 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 ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾﻧﺟﺎ.

•

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗوﺳط ﭘرﺳﻧل ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺟرب اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.

•

واﮐﺳن در ﺑﺎزو ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﺷود.

•

ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،اﻓراد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده واﮐﺳن ﺑﮫ ﻣدت ﺣدودا  15دﻗﯾﻘﮫ 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.
« ﺑﺎزﮔﺸﺖ«
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ﻧﺎﺷر

ﻣﻧطﻘﮫ Ennepe-Ruhr

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 -172
 02336/4448ﺗﻣﺎس 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«

