الوقائيةنمفيروس كورونا
دابي
التر
معلوماتلن الء السكن (الهايم)

القلقفي كل مكان
ثير
فيروس كوروناي
السريع ل
نتشار
إن اإل
فاع كبيرفي عدد المصابينبعدوىفيروس كورونا
بلدان كثيرة معنيةباألمر ومنضمن ها ألمانيا التيش هدت مؤخرا ً إرت
لوقائيةالملزمة والضرورية
فيروستم إقرار مجموعة منالتدابيرا
تشار هذاال
للحد من أن
و
صحيشديدة قدتؤدي بدورها الىالموتفيبعض الحاالت .وعليهيجب
منالممكن أنيؤ دي هذاالمرضإلى عواقب ة
تحادية
ئين وال مهاجرينالمقيمين على أرضي جم هوريةألمانيا اإل
حمايةصحة كلفرد وهذاينطبق أيضا علىلالج
بيرالمحددة
توقف على مساهمتها جميع من خاللسوكناالشخصي وإلتزامنابالتدا
فيروسي
تنا على مواج ه ة هذاال
إن قدر
لمواج هة هذا الجائحة

بيبشكل حازمودقيق
التدار
تبا ع هذهالقواعد و
عليه يتوجبعليكم وعلىافرادأسركمالتأكد من إ
و
ثنى منذلكافراد األسرة الواحدة
يست
باشر مع األشخاص األخرين و
لتواصل ال م
ــتجنب ا
لسكن وعدم الخروج منه إالفي الحاالت الضرورية جدا ً
لبقاءفي ا
وعيه يجب ا
ــ ل
يتعين المحافظة علىمسافة ال تقل عن
متر مع األشخاص األخرين سواءفيالسكن اوفي ــ1.5
االماكن األخرى
ويستثنى من ذلكفي
صين
نوع ألكثرمن شخ
لشوراعوالساحات واألزقة م
اء في ا
لبق
لتجمع وا
ــ ا
الحاالت الطارئةافراد األسرة الواحدة
بمفي ها
تفاالتالجماعةي في األماكنالعامة والخاصة ا
ين تأجيل اإلحتفاالت إلى وقت الحق ،اإلح
ــ يتع
الشقق السكنية ممنوعةتمام ا ً
لكنس ..الخ ممنوعة حاليا
لكنائس  ،المساجد  ،ا
ات في دور العبادة مثل ا
لتجمع
ــ ا

نتشرا فيروس
ألنه تحد من أ
التواصل مع ألخرين هي مه مةللغا ة ا
تي تحد من
أ ن هذهالقواعد ال
لعقوبة
القواعدتستوجب ا
التدابير و
الفة لهذه
ي فإن اي مخ
عل ه
كورونا.و

الية مغلةق حتىإشعار آخر:
تبقى المرافقالت

الحانات والمقاهي
ـالمطاعم و
تجميل ومراكزالمساج والوشوم
ـصالوناتلحالقة وال
بسة واألحذية
ـ الت األل
ـصاالتالرياضة والمسابح
ـالسينمات والمكاتب والمتاحف والمعارض وحدائقالحيوان
ـ المؤسسات التعليمية عموما ً
للجوء والهجر واإلدمان والحمل
بقضايا ا
تشارات الخاصة
تشارة كاالس
ـ مراكز اإلس
واالج هاض..الخ
ـصات األلعاب
ـبيوت الدعارة
ـ مراكزالعائالت،بيوتالهجرة ،مراكزالمرأة

لمشورة متاحعبرالهاتف اوعبر االيميل
تواصل مع مراكز ا
يبقىال
لحاجوبشكلفردي وليسضمن مجموعات
تبقى المرافقالتاليةمفتوحةويجب الذهاب الي اه عند ا ة
و
ـ حالتبيعالموادالغذائية
ـتوصيل واتالمالوجات لالست الكفيالمنزل اوالسكن
ـالبنوك
دليات
ـالصي
ـ حالتالعطارة
بيع األدواتالصحية
ـ حالت
ـ حالتبيعالنظاراتالطبية
ـ مراكزفحصالسمع
بريدية
تسليمالطرود ال
ـ مراكزالبريد و
بغ (الدخان)
ـ حالتبيعالصحف و حالتبيعالت
Bitte informieren Sie sich vorsichtshalber vor dem Besuch, ob die jeweilige Einrichtung
geöffnet ist, um unnötige Wege und Kontakte zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen
des Verkaufsstellenpersonals.

قم باإلستعالم عن المرافقالتي تريدزيارتها ،فيما اذاكانتمفتوحة م ال ،وذلكلتجنب
وكإجراءيوقا
بشكل دقيق
بيعات
في الم
تبا موظ
تعين إ
التواصل غيرالضروري.ي
مراع تدابير
النقاهة والرعاية الصحية ،حيث الحاجةالماسة إلى اة
خصة ب
فيالمشافي والمرافق ال ا
الية
يتعين مراعاةالقواعدالت
خاصة،
فق اإلقامة الصحية الداخلية من قبل شخص واحد مع
مشفى أوفي مر
ــيسمحبزيارةالمريضفيال
نظافةالشخصية
بيرالحماية وال
تبارتدا
األخذبعين االع
فسية مثل الربو او 16ـ األشخاصتحت سن ال
عشرة واالشخاص الذينيعانون من مشاكلصحيةتن
في على االطالق
إلت هابات الرئة اليسمح لهمبزيارةالمرضىفيالمشا

الرجاءالمساعدةفاال مر يتوقف علىمساهمة كلفرد منا
بشكل جيد وبإنتظام
تذكروا دائ ام غسل االيدي
ضلكالتواصل مع األخرين و
نف
تجنبوا م
يتم عالممك في حالتعينرفعالقيود علىالتواصل
س
عافية
تنالكمبدوامالصحة وال
نيا
معتم

