یشگیرانه در مقابل ویروسکرونا
اقداماتپ
پناهجویان
نین اقامتگاهای
نکاتقابلتوجهبرای ساک
سیاری ازکشور های جنها دیده شده وازجمله در
رشد سریع ویروسکرونا نگرانکنندهاست.تعداد واقعات آن درب
آلمان این ویروسگسترشقابل مالحظهنمودهاست.
بناءاقداماتپیشگیرانه در این مور الزماستتااز شیوعسریع این ویروس درآلمانجلوگیریگرد
وخیم و حتی باعث مرگ
تواند عواقب
فتکه مب الشدنبه این مریضی می
المتیهرشخص بایدتضمینگرددوبایدگ
شخصگردد و مهاجریننیز از این امر مستثنانیستند
شیم ودستورالعمل های وقایوی را رعایت
متحد با
یروز شویمک ه همه
نیم در مبارزهعلیه این ویروسپ
زمانی میتوا
ییم
نما

فابهمقررات ذیلتوجه نمایید و مواظبخانواده های خودنیزباشید
لط
الفردی اجتنابکیندبهاستثناء اعضای خانواده
یکی بین
 ازتماسفز در خانه های خودبمانید وتن ها در موارد الزمی خارج شویدیید
صله حداقل ۱،۵تا  ۲متررا در اماکن عمومی و امامتگاهای مهاجرین مراعاتنما
 فایابان ها،جاده ها و میادین ممنوعاستبهاستثناء موارد الزمیو با اعضای خانواده
 گشت وگذاردر خجشن و محافل خود را در یک زماندیگربهتعویقاندازید :جشن در اماکن عمومی ،منازل ویادر حریم
خصوصی ممنوع میباشد
یناگوگ ها،وسایر مکان های م ذهبی ممنوع میباشد.
یس ا ها ،مساجد،س
 -گر دهماییدر کل

س بینالفردی را محدود می سازد .رعایتاین طرزالعمل هابرای
نین تما
مراعاتنمودناینقوا
بتالبهاینویروس خطرناکخیلی ضروری میباشد .درصورت عدم رعایت
جلوگیریاز شیوع و ا
نین شخص جریمهنقدی خواهد شد.
اینقوا
دکاکین و موسساتذیل مسدود میباشد
تا امرثانی
یسکوتی ک ها
 رستورانت ها،بار ها،ق هوه خانه ها ،ودبایی ،آرایشگاها،سال ن های ماساژ و سالن های تاتو
سال ن های زیفش
شگاها لباس وک
فرو یسالن های ورزشی و حو ض های آببازیتابخانه ها ،موزی م ها وباغ های وحش
 سینما ها،کتعلیمی وتربیوی
وسسات
 مسالن هایبازی وسرگرمیسپی خانه ها
 رو مراکز مشوره دهی مهاجرین ،مشاوره معتادین ومشاوره خانم های حامله مراکز مهاجرین ،مراکز حمایت از خانواده و زن هالیفونی ممکن می باشد
ریق تماس تی
دسترسی بهمراکز مشوره دهیتنها از ط

سته جمعی مراجعه گردد
باشند.ولیتنها در موارد الزمی و نهبصورت د
سهیالت و مراکزذیلباز می
ت
 مارکیت های مواد غذاییتقال مواد خوراکی آماده در منزل
 انبان ک ها دواخانه هاشتی
سسات ساخت موادب هدا
 مو عینک سازی هانوایی
 مراکز معاینه ش پوسته خانه هانیات
 -دکاکینفروش روزنامه و دخا

دانی شما
تا باعث سرگر
ک باز اندیا خیر
نید ه
وسسات وتسهالت فوقمعلومات حاصلک
طفاقبل از مراجعهبه م
ل
فابه رهنمای ی های کارمندان
ی سایرافرادبه ویروسجلوگیری شود.لط
نشود و درضمن ازآلو دهگی خودتان و ا
یید.
وسسات و مارکیت ها ع ملنما
م

تعینشده
بتی
نندگان ازشفاخانه ها و مراکز مراق
محدودیت هایشدید و محتاطانه ذیلبرای بازدیدک
است
در شفاخانه ویاافرادبستریدر سرویس های مراقبتی اجازهتن هایکالقاتی را در روز دارند وباید
مریضان
فظالصحه ارشدیدا مراعاتنمایند
شرایط ح

در شفاخانه ندارند
نفسیاجازه مالقات را
فرادزیر سن  ۱۶وافراد مصاببه مریضی هایت
ا
نیدکهاین کار به سود همه ما می باشد
گر یاری رسا
فا به ه مدی
لط
یید.
توجهباشیدکه دست هارا بصورت متداومبشو
یید وم
ازتماسفزیکی مثلدست دادن اجتنابنما
زمانیکه این محدودیت هابرطرفگردید شمانیز مطلع میشوید

