رﻋﺎﯾت ﻣوارد زﯾر ﭘس از ورود ﺑﮫ ﮐﺷور آﻟﻣﺎن اﻟزاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در روزھﺎ و ھﻔﺗﮫ ھﺎی آﯾﻧده از ﺳﻔر ﺗﻌطﯾﻼت ﯾﺎ ﺳﻔر ﺗﺟﺎری ﺑﺎز ﺧواھﻧد ﮔﺷت ﻣﻠزم ﺑﮫ
رﻋﺎﯾت ﻣوارد زﯾر در راﺑطﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﺧش وﯾروس ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﻧد.
در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﻋﻼﺋم ﻣﺷﮑوک و ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن , 116117دﮐﺗر
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﺎ ﻣراﮐز ﺑﮭداﺷت در اﯾن راﺑطﮫ اطﻼع دھﯾد
ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟز ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﭘر ﺧطر در زﻣﯾﻧﮫ ﮐروﻧﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ ﺳﺎﯾت
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد Robert-koch-Instituts www.rki.de.
در ﺻورت ﺑﺎزﮔﺷت از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟزء ﮐﺷورھﺎی ﭘر ﺧطر ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد .ﺧطر ﺑﺎﻻﺗری ﺑرای
اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﮐروﻧﺎ وﺟود دارد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺑرای ﯾﮏ دوره  14روز در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﯾد.در اﯾن دوره ﺷﻣﺎ
ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
www.hessen.de
ﺷﻣﺎ ﻣوﺿف ھﺳﺗﯾد ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣرﺑوطﮫ از ﺑﺎزﮔﺷت ﺧود از طرﯾﻖ ﺳﺎﯾتCoroNetz -
ﮔزارش دھﯾدwww.mkk.de .
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن وارد ﺷوﯾد؟
اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺎھده ﺷود و ﻣوارد ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣراه ﻣﺳﺎﻓر در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺳر و
ﮐودﮐﺎن ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر ھﻣﺳر و ﯾﺎ ھم ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﺣﯾطﮭﺎی ﺣﺳﺎس ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﮭد ﮐودک و ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻓرزﻧدان اﯾن اﻓراد اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ
ﻣدارس و ھﻣﺳرﺷﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺗﺎ اطﻼع از وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻓرد ﻣﺳﺎﻓر ﺣﺎﺻل ﻧﺷده را ﻧدارﻧد
ﺳﺎل ;ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻓر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از طرﯾﻖ ﻓرم از ﻣﺎه ﺟوﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت اﺳم ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﺊ و ﺳﺎل ﺗوﻟد ،ﻣدرﺳﮫ ،ﺷﻐل در اﯾن ﻓرم ﺛﺑت ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺳت آزﻣﺎﯾﺷﯽ و ﻣﺷﺎوره دﮐﺗر ﺧود ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ
ﺗدرﯾس دادن ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.ﭘس ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ازﻣﺎﯾش ﻣﯾﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﯾﮕران را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
www.mkk.de

ﭼﮕوﻧﮫ از دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم؟
در ﻣﻧﺎطﻖ ﭘر ﺧطر ،ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ اﺳم آن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺧطر ﺑﮫ ﻣﻌرض آﻟوده ﺷدن ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ زﯾﺎد وﺟود
دارد.
اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت از ﯾﮏ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷود.ﺑﯾﺎﯾﯾد از ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮭد ﮐودک ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم.
www.mkk.de

