التدابير الوقائية من فيروس كورونا
معلومات لنزالء السكن (الهايم)

إن اإلنتشار السريع لفيروس كورونا يثير القلق في كل مكان
بلدان كثيرة معنية باألمر ومن ضمنها ألمانيا التي شهدت مؤخرا ً إرتفاع كبير في عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا
وللحد من أنتشار هذا الفيروس تم إقرار مجموعة من التدابيرالوقائية الملزمة والضرورية
من الممكن أن يؤدي هذا المرض إلى عواقب صحية شديدة قد تؤدي بدورها الى الموت في بعض الحاالت .وعليه يجب
حماية صحة كل فرد وهذا ينطبق أيضا على الالجئين والمهاجرين المقيمين على أرضي جمهورية ألمانيا اإلتحادية
إن قدرتنا على مواجهة هذا الفيروس يتوقف على مساهمتها جميعا من خالل سوكنا الشخصي وإلتزامنا بالتدابير المحددة
لمواجهة هذا الجائحة

وعليه يتوجب عليكم وعلى افراد أسركم التأكد من إتباع هذه القواعد والتدابير بشكل حازم ودقيق
ــ تجنب التواصل المباشر مع األشخاص األخرين ويستثنى من ذلك افراد األسرة الواحدة
ــ وعليه يجب البقاء في السكن وعدم الخروج منه إال في الحاالت الضرورية جدا ً
متر مع األشخاص األخرين سواء في السكن او في 1.5ــ يتعين المحافظة على مسافة ال تقل عن
االماكن األخرى
ــ التجمع والبقاء في الشوراع والساحات واألزقة ممنوع ألكثر من شخصين ويستثنى من ذلك في
الحاالت الطارئة افراد األسرة الواحدة
ــ يتعين تأجيل اإلحتفاالت إلى وقت الحق ،اإلحتفاالت الجماعية في األماكن العامة والخاصة بما فيها
الشقق السكنية ممنوعة تماما ً
ــ التجمعات في دور العبادة مثل الكنائس  ،المساجد  ،الكنس ..الخ ممنوعة حاليا

أن هذه القواعد التي تحد من التواصل مع األخرين هي مهمة للغاية ألنها تحد من أنتشار فيروس
كورونا.وعليه فإن اي مخالفة لهذه التدابير والقواعد تستوجب العقوبة

تبقى المرافق التالية مغلقة حتى إشعار آخر:

ـ المطاعم والحانات والمقاهي
ـ صالونات الحالقة والتجميل ومراكز المساج والوشوم
ـ محالت األلبسة واألحذية
ـ صاالت الرياضة والمسابح
ـ السينمات و المكاتب و المتاحف والمعارض وحدائق الحيوان
ـ المؤسسات التعليمية عموما ً
ـ مراكز اإلستشارة كاالستشارات الخاصة بقضايا اللجوء والهجرة واإلدمان والحمل
واالجهاض..الخ
ـ صاالت األلعاب
ـ بيوت الدعارة
ـ مراكز العائالت ،بيوت الهجرة ،مراكز المرأة

يبقى التواصل مع مراكز المشورة متاح عبر الهاتف او عبر االيميل
وتبقى المرافق التالية مفتوحة ويجب الذهاب اليها عند الحاجة وبشكل فردي وليس ضمن مجموعات
ـ محالت بيع المواد الغذائية
ـ توصيل واستالم الوجبات لالستهالك في المنزل او السكن
ـ البنوك
ـ الصيدليات
ـ محالت العطارة
ـ محالت بيع األدوات الصحية
ـ محالت بيع النظارات الطبية
ـ مراكز فحص السمع
ـ مراكز البريد وتسليم الطرود البريدية
ـ محالت بيع الصحف ومحالت بيع التبغ (الدخان)
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.

وكإجراء وقائي قم باإلستعالم عن المرافق التي تريد زيارتها ،فيما اذا كانت مفتوحة ام ال ،وذلك لتجنب
التواصل غير الضروري .يتعين إتبا موظفي المبيعات بشكل دقيق
في المشافي والمرافق الخاصة بالنقاهة والرعاية الصحية  ،حيث الحاجة الماسة إلى مراعاة تدابير
خاصة ،يتعين مراعاة القواعد التالية
ــ يسمح بزيارة المريض في المشفى أو في مرافق اإلقامة الصحية الداخلية من قبل شخص واحد مع
األخذ بعين االعتبار تدابير الحماية والنظافة الشخصية
عشرة واالشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تنفسية مثل الربو او 16ـ األشخاص تحت سن ال
إلتهابات الرئة ال يسمح لهم بزيارة المرضى في المشافي على االطالق

الرجاء المساعدة فاالمر يتوقف على مساهمة كل فرد منا
تجنبوا من فضلك التواصل مع األخرين وتذكروا دائما غسل االيدي بشكل جيد وبإنتظام
سيتم إعالمكم في حال تعين رفع القيود على التواصل
مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية

