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  الحجر الصحي فیروس كورونا:

 

/ARABISCH   العربیة             

 منشور بخصوص االلتزام بالحجر الصحي 

 بھذه الطریقة فقط یمكن الحد من انتشار الفیروس.  لذلك، من المھم للغایة االلتزام بالحجر الصحي. فیروس كورونا معٍد للغایة.
  الصحي وألیة مدة.مصلحة الصحة ھي الجھة التي تُقرر من یبقى في الحجر 

  ستخبركم مصلحة الصحة عن موعد انتھاء الحجر الصحي.

 من یتعین علیھ البقاء في الحجر الصحي؟
  األشخاص المصابون بفیروس كورونا.  •
 األشخاص الذین تربطھم صلة وثیقة بشخص مصاب بفیروس كورونا (شخص مخالط) •
 الخارج. األشخاص القادمین إلى ألمانیا من منطقة خطر في  •

 ماذا یعني الحجر الصحي؟ 
  مغادرة منزليال ینبغي علي  •
  بأشخاص آخرین/أصدقاء. االلتقاءال ینبغي علي  •
  إلى المدرسة أو إلى روضة األطفال. ال ینبغي علي الذھاب •
  مریًضا).  (العمل المنزلي خالل فترة الحجر الصحي ممكن، طالما أن الشخص لیس  ال یسمح لي بالتسوق أو الذھاب إلى العمل •
 . لي بإخراج النفایات وال الذھاب إلى صندوق الرسائلال یُسمح  •

المجموعة األسریة   .الذي یعیشون معھ متواجدون في الحجر الصحي أیًضا ، فاألشخاص اآلخرین  شخص في نفس المجموعة األسریة مصابًا بفیروس كورونا إذا كان 
 ھي كل األشخاص الذین یعیشون في نفس الشقة. 

ینبغي على األشخاص الذین   الو بشخص مصاب بفیروس كورونا، فینبغي على ھذا الشخص وحده البقاء في الحجر الصحي. اتصال وثیق إذا كان لشخص واحد فقط 
 یعیشون مع ھذا الشخص المخالط في الشقة االلتزام بالحجر الصحي. 

 
 في الحجر الصحي؟  ماذا یعني بالنسبة ألسرتي أو لألشخاص الذین یعیشون معي أن أكون

 ینبغي احترام قواعد النظافة الصحیة للغایة:
  ثانیة.  20على األقل  غسل الیدین جیًدا وبانتظام، •
  السعال والعطس في ثنیة الذراع. •
  :  فتح النوافذ عدة مرات في الیوم لبضع دقائق.كثرة التھویة •
 كمالة م، كلما أمكن ذلك، وینبغي على الجمیع ارتداء  1,5االلتزام بمسافة األمان الدنیا التي تبلغ  •

 القواعد التالیة: باإلضافة إلى ذلك  (أو العدید من األشخاص) في مجموعة أسریة واحدة، فإنھ تُطبق  مصاب بفیروس كورونافي حالة تواجد شخص 
 التواجد مع الشخص المریض في نفس الغرفة. األشخاص اآلخرینعلى كافة ، ال ینبغي، ما أمكن •
  في المجموعة األسریة.االكتفاء، قدر اإلمكان، باتصال قلیل للغایة مع األشخاص السلیمین  •
 ینبغي أن یتلقى الشخص المریض المساعدة عند الحاجة دوًما من عدد قلیل من أفراد األسرة ومن نفس األفراد.  •

 في حالة عدم االلتزام بالقواعد، فقد تُفرض علیكم غرامة مالیة. حتى مع االلتزام بھذه القواعد!یبقى قائًما،  جر الصحيواجب االلتزام بالح
  إذا تسببت تصرفاتكم في انتشار الفیروس أو المرض، 

  فقد تتعرضون لغرامة مالیة أو للسجن.

  كیف أحصل على اإلمدادات، إذا كنت في الحجر الصحي؟
ینبغي على األشخاص الذین یقدمون لكم المساعدة وضع المشتریات   یُسمح لكم بمغادرة المنزل، فاطلبوا من األسرة واألصدقاء والجیران أن یشتروا لكم مواد غذائیة ویدفعوا النقود.إذا لم 

  أمام الباب، حتى ال یحدث أي تواصل عند التسلیم.
 تقدم المساعدة: مصلحة المتطوعین في ھامبورغكم المساعدة، فإن إذا لم یتمكن أي أحد من محیطكم الشخصي أن یقدم ل
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اتصلوا  حالة الطوارئ الحالیةفي  .116117على الرقم  بطبیب األسرة أو بخدمة المستعجالت الطبیة، فاتصوا رجاًء حالتكم الصحیة سیئةإذا كنتم مصابین بفیروس كورونا وكانت 
 112رجاًء بالرقم 

 المزید من المعلومات: 
 .4000 28 28 040/4 :بخط كورونا الساخن لمدینة ھامبورغكم االتصال إذا كانت لدیكم المزید من االستفسارات حول موضوع كورونا، فیمكن

إذا كان عدد األشخاص المصابین بفیروس كورونا مرتفعًا، فقد یستغرق ذلك وقتا  تتصل مصلحة الصحة، بعد ظھور نتیجة اختبار مؤكدة، بالشخص المصاب وبمخالطیھ المقربین.
 أشخاص مخالطین لشخص مصاب، فیرجى البقاء في المنزل حتى تتصل بكم مصلحة الصحة. وإذا علمتم من قبل أنكم  طویالً.

استخدموا تطبیق تحذیر كورونا وأخبروا األشخاص المخالطین لكم، ثم یمكنكم بعد ذلك البقاء في الحجر الصحي وبذلك حمایة  یرجى المساعدة، إذا توصلتم بنتیجة اختبار إیجابیة.
  األشخاص اآلخرین.
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