ﺣﻘﺎﯾق و اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﮐووﯾدـ١٩
ﻣورخ٢٠٢١/٠١/٠٢۵ :
ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
در ﻣﻧزل ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ:

ü
 üﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧرﯾد ،داروﺧﺎﻧﮫ ،ﻋﺎﺑرﺑﺎﻧﮏ و ﻏﯾره ﺑروﯾد.
 üﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
 üﻓردی ﺗﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﭼﻧد ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﮑﻧﯾد )ﻣﺛﻼً ﯾﮏ دوﺳت ﻧزدﯾﮏ ﯾﺎ اﻓراد ﺧﺎﻧواده(
 üﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﻣﯽ ﻗدم ﺑزﻧﯾد ﯾﺎ ورزش ﮐﻧﯾد.
 üدر ﺧﺎﻧﮫ ﺧطری ﺷﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد) .آﺗﺷﺳوزی ،ﺗﮭدﯾد و (...
 üﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﮐﺗر ،ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ و ﯾﺎ رواﻧﮑﺎوی ﺑروﯾد.
 üﺑﺎﯾد ﺑﮫ ادارات ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﻼس رﻓﺗن ﺑﺎﺷﯾد.

آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾد:

ü
 üدر ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳرﺑﺳﺗﮫ )ادارات ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎ (... ،ﺑﺎﯾد دو ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ را رﻋﺎﯾت ﮐرده و ﻣﺎﺳﮏ FFP2
در ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ﺑﺎ دﯾﮕران دو ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑزﻧﯾد .اﯾن در ﻣورد ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﻻی  ١۴ﺳﺎل ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد .ﮐودﮐﺎن ﺑﯾن  ۶ﺗﺎ  ١۴ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺎده ﺑزﻧﻧد.

ü

در اﺗوﺑوس ،ﺗراﻣوا ،ﻗطﺎر و در اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑزﻧﯾد .اﯾن در ﻣورد ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﻻی  ١۴ﺳﺎل ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد.
ﮐودﮐﺎن ﺑﯾن  ۶ﺗﺎ  ١۴ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺎده ﺑزﻧﻧد.

ü
 ûاﺳﺗﺧرھﺎ ،ﺑﺎﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﺳﺎﻟﻧﮭﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد.
 ûﺗﺋﺎﺗر ،ﻣوزه ھﺎ ،ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎ ،آراﯾﺷﮕﺎھﮭﺎ و  ...ﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد.
 ûﮐﺎﻓﮫ ھﺎ و رﺳﺗوران ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﭘﺎرﮐﮭﺎ و زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد.

ﭘﻠﯾس اﺟﺎزه دارد در ﺻورت ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣوارد ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺟرﯾﻣﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن اﻋﻣﺎل ﮐﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻣورد ﻗواﻧﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ  ZEBRAﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد📞٠٣١۶٨٣۵۶٣٠ .
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود و دﯾﮕران را از وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم؟

û
 ûﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻧﯾد.
 üدﺳﺗﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐّرات ﺑﺎ ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد.
 üھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ آرﻧﺞ را ﺟﻠوی دھﺎن ﺑﮕﯾرﯾد.
 üﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﺑزﻧﯾد و ﺣداﻗل دو ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران ﻧﮕﮫ دارﯾد.
دﺳت ﻧدھﯾد ،ﺑﻐل و روﺑوﺳﯽ ﻧﮑﻧﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد؟

ü
 üدر ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎ )ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔﺳﯽ(  / 📞١۴۵٠ :ﺷﻣﺎره ﺳﻼﻣﺗﯽ
 üاطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣورد وﯾروس ﮐروﻧﺎ AGES📞 ٠٨٠٠۵۵۵۶٢١ :
اﮔر ﺗب دارﯾد ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد :ﺑﺎ دﮐﺗر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﻧﺑﻊ3.Covid-19-NotMV , Bildungsministerium, Gesundheitsministerium, RKI, RKÖ :

