اقدامات پیشگیرانه در مقابل ویروس کرونا
نکات قابل توجه برای ساکنین اقامتگاهای پناهجویان

رشد سریع ویروس کرونا نگران کننده است .تعداد واقعات آن در بسیاری از کشور های جهان دیده شده وازجمله در
آلمان این ویروس گسترش قابل مالحظه نموده است.
بناء اقدامات پیشگیرانه در این مورد الزم است تا از شیوع سریع این ویروس در آلمان جلوگیری گرد
سالمتی هرشخص باید تضمین گردد وباید گفت که مبتال شدن به این مریضی میتواند عواقب وخیم و حتی باعث مرگ
شخص گردد و مهاجرین نیز از این امر مستثنا نیستند
زمانی میتوانیم در مبارزه علیه این ویروس پیروز شویم که همه متحد باشیم و دستورالعمل های وقایوی را رعایت
نماییم

لطفا به مقررات ذیل توجه نمایید و مواظب خانواده های خود نیز باشید
 از تماس فزیکی بین الفردی اجتناب کیند به استثناء اعضای خانواده در خانه های خود بمانید و تنها در موارد الزمی خارج شوید فاصله حد اقل  ۱،۵تا  ۲متررا در اماکن عمومی و امامتگاهای مهاجرین مراعات نمایید گشت وگذاردر خیابان ها،جاده ها و میادین ممنوع است به استثناء موارد الزمی و با اعضای خانوادهجشن و محافل خود را در یک زمان دیگر به تعویق اندازید  :جشن در اماکن عمومی ،منازل و یا در حریم
خصوصی ممنوع می باشد
 -گردهمایی در کلیسا ها ،مساجد ،سیناگوگ ها ،وسایر مکان های مذهبی ممنوع می باشد.

مراعات نمودن این قوانین تماس بین الفردی را محدود می سازد .رعایت این طرزالعمل ها برای
جلوگیری از شیوع و ابتال به این ویروس خطرناک خیلی ضروری می باشد .در صورت عدم رعایت
این قوانین شخص جریمه نقدی خواهد شد.
تا امر ثانی دکاکین و موسسات ذیل مسدود می باشد
 رستورانت ها ،بار ها ،قهوه خانه ها ،ودیسکوتیک ها سالن های زیبایی ،آرایشگاها ،سالن های ماساژ و سالن های تاتو فروشگاهای لباس و کفش سالن های ورزشی و حوض های آب بازی سینما ها ،کتابخانه ها ،موزیم ها و باغ های وحش موسسات تعلیمی و تربیوی سالن های بازی وسرگرمی روسپی خانه ها مراکز مشوره دهی مهاجرین ،مشاوره معتادین ومشاوره خانم های حامله مراکز مهاجرین ،مراکز حمایت از خانواده و زن هادسترسی به مراکز مشوره دهی تنها از طریق تماس تیلیفونی ممکن می باشد

تسهیالت و مراکز ذیل باز می باشند .ولی تنها در موارد الزمی و نه بصورت دسته جمعی مراجعه گردد
 مارکیت های مواد غذایی انتقال مواد خوراکی آماده در منزل بانک ها دواخانه ها موسسات ساخت مواد بهداشتی عینک سازی ها مراکز معاینه شنوایی پوسته خانه ها دکاکین فروش روزنامه و دخانیاتلطفا قبل از مراجعه به موسسات و تسهیالت فوق معلومات حاصل کنید که باز اند یا خیر تا باعث سرگردانی شما
نشود و در ضمن از آلودهگی خودتان و یا سایر افراد به ویروس جلوگیری شود .لطفا به رهنمایی های کارمندان
موسسات و مارکیت ها عمل نمایید.

محدودیتهای شدید و محتاطانه ذیل برای بازدید کنندگان از شفاخانهها و مراکز مراقبتی تعین شده
است
مریضان در شفاخانه ویا افراد بستری در سرویس های مراقبتی اجازه تنها یک مالقاتی را در روز دارند و باید
شرایط حفظ الصحه را شدیدا مراعات نمایند
افراد زیر سن  ۱۶و افراد مصاب به مریضی های تنفسی اجازه مالقات را در شفاخانه ندارند
لطفا به همدیگر یاری رسانید که این کار به سود همه ما می باشد
از تماس فزیکی مثل دست دادن اجتناب نمایید ومتوجه باشید که دست ها را بصورت متداوم بشویید.
زمانیکه این محدودیت ها برطرف گردید شما نیز مطلع میشوید

