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شخص چگونه میتواند به ویروس کرونا مصاب گردد؟ . ۱

این ویروس میتواند& از شخصی به شخص دیگرمنتقل شود. بطورمثال هنگام سرفه کردن ،گپ زدن ویا هنگام دست دادن با کسی
میتواند& اتفاق بی افتد.& 

.  یک فرد چگونه & تواند شناسا#" کند که آیا ویروس دارد؟ ۲

هنگام که شما مصاب ویروس کرونا شوید به طور مثال شما سرفه ،عطسه،خارش گلو وتب پیدا میکنید.واین بسیارمشابه یک
)گریپ( ذکام میباشد. بعضی افراد اسهال هم پیدا میکنند. بعضی مریضان ازسایرین وخیم تر ودچارمشک5ت تنفسی والتهاب شش

ها میشوند. 

 روز طول بکشد تا اعراض وع5یم مریضی آغاز وظاهر شود. ۱۴وقتی شخص این ویروس را داشته باشد امکان دارد 

. چرا ویروس کرونا خطرناک است؟ ۳

 درصد مبت1یان   این بیماری  شدید  میباشد.  آنها مشک1ت تنفسی والتهاب۱۵برای اکثر افراد این ویروس سیرخفیف دارد. نزد 
شش پیدا میکنند. و تا امروز کسانی که از اثراین ویروس وفات نمودند افراد مسن وآنهای که بیماری های از قبل داشته اند

میباشند.&  

. >; باید انجام دهم زمان که اعراض وع3یم مری01 را داشته باشم؟ ۴

اگر تب ، سرفه یا نفس تنگی دارید ویا  در مناطقی زندگی می کنید که در حال حاضر افراد مبت5 به عفونت ویروسی وجود
دارند ، باید با داکتر تماس بگیرید و قرار م5قات بگذارید. 

 متر از۲ یا ۱.۵افرادی که تب ، سرفه یا نفس تنگی دارند باید تا حد امکان با افراد دیگر ارتباط کمتری داشته باشند.& حد اقل 
افراد دیگر فاصله بگیرند.& 

در صورت امکان ، در خانه یا اتاق خود بمانید. سرفه و عطسه را با کج بازوی خود و یا با  یک دستمال انجام دهید& ، و
 مخصوصاً بعد از رفتن به تشناب و قبل٬ب1فاصله آن را در سطل زباله دور بیندازید. دستها را به طور مرتب و اساسی بشویید

از تهیه غذا. 

. >; کار باید کنم درصورت که با شخص مصاب تماس داشتم؟ ۵

هنگامیکه شما شخصا با مریض که مصاب ویروس کرونا است به تماس شده باشید، به داکترتان ویا به اداره صحت  
درمحل زندگی یا خانه  تان زنگ بزنیدX وآنها را درجریان بگذارید. امکان دارد که شماره مصروف باشد ،چرا که افراد زیادی

همزمان زنگ میزنند. 
   به تماس شوید. ۰۳۰۳۴۶۴۶۵۱۰۰لطفا درچنین حالت به وزارت دولت درامور صحت به شمار 

هنگام که شما درمحل پذیرش اولیه  و یا در اقامتگاه های عمومی پناهندگان زندگی میکنید، سریعا به مدیر مسئول اقامتگاه ویا
سرپرست تان اط1ع دهید. همچنان بطور مثال به مکتب ویا کورس زبان ویا محل کارآموزی ویا جای کارتان اط1ع بدهید. 



 روزمره و عمو& ما دارد؟ ۶
D

Eی زندGها#" با HIویروس کرونا چه تاث .

دولت آلمان در رابطه با کرونا نقطه های زیر را تصمیم گرفته است:
 

بیساری از دوکان ها بسته میمانند. اما این موضوع برای دوکان های که مواد برای زندگی روزمره را بفروش میرسانند& صدق
نمیکند. ای دوکان ها همواره باز میمانند.&

تمام تاسیسات ورزش مانند سالن های ورزشی، حوض های آببازی، زمین بازی کودکان بسته میمانند.

میخانه ها ، دیسکوها ، تئاتر ها ، اوپرا ها ، مکان ها کنسرت و موزیوم ها ، نمایشگاه ها ، سینما ها، پارک های تفریحی و باغ
وحش ها ، قمار خانه ، و روسپی خانه ها بسته میمانند.&

 باز باشند.&۱۸ تا ۶رستورانت فقط ها میتوانند& از ساعت 

گردهمایی های دینی مثل عبادت در کلسیا ها ، مسجد ها و کنیسه ها یا عبادتگاه های دین های دیگری تا خبر دیگر اجازه
برگزار شدن را ندارند.&

اجازه سفر های تعطی1تی در داخل یا خارج از کشور دیگر وجود نمی داشته باشد.

هتل ها فقط میتوانند& بخاطر دRیل مهم و غیر تورستی اتاق به کرایه بدهند. 

دولت ایالت بادنورتبرگ در رابطه با کرونا نقطه های زیر را تصمیم گرفته است:

 اپریل آخر رخصتی های بهاری )اوسترن فیرین(  تعطیل خواهند بود.۱۸کودکستان ها و مکاتب تا 

م1قات کردن در شفاخانه ها فقط در موارد فوری و استثنایی و م1قات در آسایشگاه ها و خانه سالمندان باید تا کمترین حد ممکن
محدود و توقف داده شوند.

 نفر اشتراک کننده دارند ممنوع خواهند بود. برع1وه آن توصیه داده میشود که مراسم های که۱۰۰مراسم عمومی که بیشتر از 
ضروری و Rزم نیستند،& تشکیل داده نشوند.

تمامی روابط اجتماعی غیر ضروری باید تا کمترین حد ممکن محدود شوند. اگر هر نفر فقط نیمی از روابط اجتماعی خود را
کم کند،& این یک دست آورد بزرگی است. 

مادر ک1ن ها و پدر ک1ن نباید از نواسه های خود مواظبت کنند، بخاطریکه اطفال معموR انتقال دهنده ویروس میباشند حتی
وقتی که خود شان هیچ نشانی از مریضی را ندارند.

صاحب کار ها باید دفتر خانگی را ممکن بسازند و اضافه کاری را کاهش بدهند.&

عموما محسوب میشود: فقط کار هایی که باید انجام شوند را بکنید. کوشش کنید که در هفته های آینده خود را دور بکنید.&

آیا میتوانم به وقت های م3قات خود در ادارات دولMN بروم؟. ۷

در بسیاری از شهر ها ، انجمن ها و محل ها  ادارات یا کام1 بسته یا به وقت های محدودی باز میباشند 
اگر شما یک وقت م1قات یا موضوع ضروری دارید که به تعویق انداخته نمیتوانید ، باید قب1 از ادارات درخواست معلومات

کنید. بطور مثال تلیفونی یا اینکه داخل سایت انترنتی را ببینید.&
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