وﯾروس ﮐروﻧﺎ :ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﻓﺎر� FARSI /
ﺑروﺷور ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر واﮔﯾردار اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن رﻋﺎﯾت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .ﻓﻘط در اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان از ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺷﺗر وﯾروس
ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣود.
اداره ﺑﮭداﺷت در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻗرار ﮔﯾرد و ﻧﯾز در ﺧﺻوص ﻣدت آن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد.
اداره ﺑﮭداﺷت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﻣﯽدھد.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد؟
•
•
•

اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﮫاﻧﺪ )ﻓﺮد دارای ﺗﻤﺎس(
اﻓﺮادی ﮐﮫ از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وارد آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت؟
•
•
•
•
•

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

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓردی در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﮐروﻧﺎ دارد ،ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺳﺎﮐن در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺗﺣت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ
ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓردی ارﺗﺑﺎط ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﺷﺧص دارای ﺗﻣﺎس ﺑﺎﯾد در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ
اﯾن ﻓرد دارای ﺗﻣﺎس در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدن ﻣن ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور وﯾژه ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد:
•
•
•
•

دﺳﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺎﻣﻞ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  20ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺷﺴﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ آرﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺗﮭﻮﯾﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد :ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در روز ﭘﻨﺠﺮهھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﺪاﻗﻠﯽ  1.5ﻣﺘﺮ را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ

اﮔر ﯾﮏ )ﯾﺎ ﭼﻧد( ﻧﻔر در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻗواﻧﯾن زﯾر ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود:
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
•
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ در ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
•
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﻣﺤﺪود از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار و ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺎن اﻓﺮاد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
•
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،اﻟﺰام ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ! در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ وﯾﺮوس ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ،
ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻧﻘﺪی ﯾﺎ زﻧﺪان روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.

وﻗﺗﯽ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗم ﭼﮕوﻧﮫ از ﻣن ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﺷود؟
اﮔر اﺟﺎزه ﻧدارﯾد از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد ،از ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧرﯾداری ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ ﭘول ﺑدھﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﺑﺎﯾد ﺧرﯾدھﺎی ﺧود را ﺟﻠوی در ﺑﮕذارﻧد ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﻧد.
اﮔر ھﯾﭻ ﮐس از اطراﻓﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،آژاﻧسھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ھﺎﻣﺑورگ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد:
www.freiwillig.hamburg/corona-nachbarschaftshilfe-hamburgﯾﺎ ﺗﻠﻔن .228 67 64 69/040
اﮔر ﮐروﻧﺎ دارﯾد و ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺑد اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  116117ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﻣوارد اﺿطراری ﺣﺎد ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  112ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر:
اﮔر در ﻣورد ﮐروﻧﺎ ﺳواﻻت دﯾﮕری داﺷﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺧط ﺗﻠﻔن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐروﻧﺎی ﺷﮭر ھﺎﻣﺑورگ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.4000 28 28 4/040 :
در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎی ﯾﮏ ﻓرد ،اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ وی در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑودهاﻧد ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ
ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣدﺗﯽ طول ﺑﮑﺷد .اﮔر ﻓﮭﻣﯾدﯾد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓردی آﻟوده ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﺑودهاﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﮐروﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت ،ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد .از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺷدار ﮐروﻧﺎ ) (Corona-Warn-Appاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و اﻓراد ﻧزدﯾﮏ ﺧود را در ﺟرﯾﺎن
ﺑﮕذارﯾد ،در اﯾن ﺣﺎﻟت آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐرده و از اﻓراد دﯾﮕر ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.

ﺷﮭر ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ھﺎﻣﺑورگ
اداره ﮐﺎر ،ﺑﮭداﺷت ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧواده و ادﻏﺎم
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