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  قرنطینھ  ویروس کرونا: 

 

FARSI / �فار   
 بروشور مربوط بھ رعایت قرنطینھ

توان از گسترش بیشتر ویروس فقط در این صورت است کھ می  بنابر این رعایت قرنطینھ بسیار حائز اھمیت است.  ویروس کرونا بسیار واگیردار است. 
 جلوگیری نمود. 

  گیرد.اداره بھداشت در مورد اینکھ چھ کسی در قرنطینھ قرار گیرد و نیز در خصوص مدت آن تصمیم می
  دھد.اداره بھداشت زمانی کھ قرنطینھ تمام شده باشد بھ شما اطالع می

 چھ کسی باید در قرنطینھ قرار بگیرد؟
  اند. افرادی کھ مبتال بھ ویروس کرونا شده  •
 اند (فرد دارای تماس) افرادی کھ تماس بسیار نزدیکی با یک فرد مبتال بھ ویروس کرونا داشتھ  •
 شوند. افرادی کھ از منطقھ پرخطر در خارج از کشور وارد آلمان می  •

 قرنطینھ بھ چھ معنا است؟ 
  از خانھ خود بیرون بیایم.من حق ندارم  •
  با ھیچ فرد یا دوستی مالقات داشتھ باشم. من حق ندارم  •
  بھ مدرسھ یا کودکستان بروم.من حق ندارم  •
  (کار از راه دور در صورتی کھ فرد در حین قرنطینھ بیمار نباشد مجاز است). بھ خرید یا سر کار بروم من حق ندارم  •
 ھا بروم. زبالھ ھا را بیرون ببرم یا بھ دنبال نامھ من حق ندارم  •

شود کھ در یک خانھ  یک خانوار بھ تمام افرادی گفتھ می  گیرند.فردی در یک خانوار کرونا دارد، سایر افراد ساکن در خانھ نیز تحت قرنطینھ قرار می زمانی کھ 
 ساکن ھستند. 

با این وجود افرادی کھ با   با یک فرد مبتال بھ کرونا داشتھ باشد، این شخص دارای تماس باید در قرنطینھ قرار گیرد.  ارتباط بسیار نزدیکی در صورتی کھ فردی 
 کنند لزومی ندارد کھ در قرنطینھ قرار گیرند. این فرد دارای تماس در یک خانھ زندگی می 

 
 کنند چھ معنایی دارد؟ میقرنطینھ شدن من برای خانواده یا افرادی کھ با من در یک خانھ زندگی 

 ھای بھداشتی باید بھ طور ویژه مورد توجھ قرار گیرند: دستورالعمل 
  شستھ شوند. ثانیھ  20، حداقل برای ھا باید بھ طور منظم و کاملدست  •
  سرفھ و عطسھ باید در داخل آرنج انجام شود. •
  ھا را باز کنید.برای چند بار در روز پنجره   تھویھ بھ صورت منظم انجام شود:  •
 بزنند  ماسک را تا جای ممکن حفظ کنید و ھمھ باید   متر 1.5فاصلھ حداقلی  •

 شود: اعمال می  نیزشده باشند، قوانین زیر  مبتال بھ کرونا اگر یک (یا چند) نفر در خانھ 
 ھ سر ببرند. ب سایر افراد نباید در یک اتاق مشترک با فرد بیماردر صورت امکان،  •
  در خانھ داشتھ باشید. تا آنجا کھ ممکن است باید کمترین ارتباط را با افراد سالم  •
 در صورت لزوم، فرد بیمار فقط باید توسط افرادی محدود از اعضای خانوار و ھمیشھ ھمان افراد پشتیبانی شود.  •

 در صورت عدم رعایت قوانین،  پابرجاست!  حتی اگر این قوانین رعایت شود، الزام قرنطینھ ھمچنان 
  اگر رفتار شما ویروس یا بیماری را گسترش دھد، ممکن است جریمھ شوید. 

  با جریمھ نقدی یا زندان روبرو خواھید شد.

  شود؟وقتی در قرنطینھ ھستم چگونھ از من مراقبت می 
کنند  افرادی کھ بھ شما کمک می  ل بدھند. اگر اجازه ندارید از خانھ خارج شوید، از خانواده، دوستان و ھمسایگان بخواھید کھ برای شما مواد غذایی خریداری کنند و بھ جای شما پو

  باید خریدھای خود را جلوی در بگذارند تا ھنگام تحویل با شما تماس پیدا نکنند. 
 کنند: بھ شما کمک می  ھای داوطلبانھ ھامبورگآژانس اگر ھیچ کس از اطرافیان شما نتواند بھ شما کمک کند، 

 hamburg-nachbarschaftshilfe-www.freiwillig.hamburg/corona 228 67 64 040/69یا تلفن . 

تماس   112 لطفاً با شماره  موارد اضطراری حاددر  تماس بگیرید. 116117از طریق شماره  حالتان بد است، لطفاً با پزشک خانواده یا مرکز خدمات پزشکی اگر کرونا دارید و 
 بگیرید. 

 اطالعات بیشتر: 
 . 4000 28 28 040/4 تماس بگیرید: خط تلفن مستقیم کرونای شھر ھامبورگ اگر در مورد کرونا سواالت دیگری داشتید، می توانید با 

در صورتی کھ افراد بسیاری بھ   گیرد.اند تماس می ه در صورت مثبت شدن نتیجھ آزمایش کرونای یک فرد، اداره بھداشت با فرد آلوده و افرادی کھ با وی در تماس نزدیک بود 
اید، لطفاً تا زمانی کھ اداره بھداشت با شما تماس بگیرد  اگر فھمیدید کھ در تماس نزدیک با فردی آلوده بھ کرونا بوده  کرونا مبتال شده باشند، این امر ممکن است مدتی طول بکشد. 

 در خانھ بمانید. 
) استفاده کنید و افراد نزدیک خود را در جریان  Corona-Warn-Appاز برنامھ ھشدار کرونا ( لطفاً در صورتی کھ نتیجھ آزمایش کرونای شما مثبت شده است، ھمکاری کنید. 

  توانند خود را قرنطینھ کرده و از افراد دیگر محافظت کنند.بگذارید، در این حالت آنھا می 

http://www.freiwillig.hamburg/corona-nachbarschaftshilfe-hamburg

