
 

اطالعات مربوط به قرنطینه در برابر ویروس کووید-19 در اقامتگاه های عمومی اداره ایالتی امور پناهندگان

برلین
 

چرا در حال حاضر در اقامتگاه های عمومی پناهندگان شرایط ایمنی باال برقرار است؟
در سراسر دنیا، ویروسی به نام کووید-19 وجود دارد. در برخی کشورها مانند چین، ایران یا ایتالیا، اخیرا افراد زیادی بیمار شده و یا متاسفانه جان خود را از
دست داده اند. قربانیان بیشتر افراد مسن یا ضعیف هستند که از قبل بیمار بوده اند. افراد جوانتر نیز، حتی اگر بیمار نشوند، ویروس را منتقل می کنند.

بنابراین، مهم است که این بیماری بیشتر از این منتشر نشود. توصیه های بهداشتی، یعنی شستن مرتب دست ها، تمیز نگه داشتن خانه و عدم تماس بدنی،
.در همه جا گوشزد می شوند

 
قرنطینه یعنی چه؟ چرا نباید از اقامتگاه خارج شوم؟ این امر چه مدت طول می کشد؟

هنگامی که یک نفر در اقامتگاه به ویروس مبتال می شود، به اداره سالمت گزارش داده می شود. در این صورت، پزشکان آنجا می توانند تماس با بیرون را برای
مدت 2 هفته ممنوع کنند: در این صورت فرد نمی تواند اقامتگاه را ترک کند، یعنی نباید به محل کار، مدرسه یا مرکز آموزش برود، و نیز نباید برای خرید برود یا

.با دوستان دیدار کند. به این حالت، قرنطینه می گویند
 

اداره ایالتی امور پناهندگان) یا مرکز کار چه می شود؟)LAF وقت های مالقات در
لطفا در طول قرنطینه، برای جلسات ادارات رسمی نروید. لطفا یک نامه بنویسید و یا با فرد مسئول صحبت کنید تا به ادارات رسمی اطالع دهد. شما همچنین
.اداره ایالتی امور پناهندگان) یا مرکز کار بروید و برای یک اقامتگاه دیگر درخواست بدهید. اصال به شما اجازه ورود به دفاتر را نخواهند داد)LAF نمی توانید به

 
اگر من قرنطینه را بشکنم و از اقامتگاه خارج شوم، چه اتفاقی می افتد؟

کارکنان اقامتگاه دستور دارند، موارد تخطی نسبت به قرنطینه را گزارش کنند. شکستن قرنطینه ممکن است به یک مجازات جریمه نقدی یا زندانی شدن تا دو
.سال منجر شود. اگر یک نفر بیمار شود، در این صورت فرد خاطی ممکن است به دلیل آسیب بدنی از روی بی توجهی با اتهام قضایی مواجه شود

 
چه کسی برای من و خانواده غذا خواهد پخت ؟

به دلیل خطر باالی عفونت، بهترین کار آن است که افراد مبتال در اتاق های خودشان بمانند. این امر درباره همه ساکنین اقامتگاه، از جمله برای کودکان و
.جوانان نیز معتبر است. آنها می توانند با بازی کردن با همدیگر مشغول شوند

 
در این صورت چه کسی برای من و خانواده غذا درست می کند؟

.در زمان قرنطینه، صبحانه، نهار و شام به افراد تحویل داده می شود. در این مدت، حتی خرید هم به هیچ وجه انجام نمی شود
 

اگر شاغل باشم، چگونه می توانم به کارفرمای خود اطالع دهم؟
از طریق سازمان خدمات دهنده، یک تاییدیه راLAF .لطفا فورا از طریق تلفن، واتس اپ یا نامه، به رئیس مستقیم یا کارفرمای خود درباره قرنطینه اطالع دهید
درباره زمان قرنطینه صادر خواهد کرد. لطفا هنگامی که دوباره به محل کار خود رفتید، این تاییدیه را به آنها ارائه کنید. الزم نیست درباره مشکالت ناشی از

.قرارداد کار خود نگران باشید
 

من به صورت دائمی به دارو نیاز دارم؟ چگونه می توانم آنها را دریافت کنم؟
افرادی که به صورت دائمی دارو مصرف می کنند، آنها را نیز دریافت می کنند. سازماندهی این کار به طور معمول به عهده خدمات دهنده است. برخی

.داروخانه ها نیز خدمات تحویل دارند. در این صورت داروها در صورت سفارش به اقامتگاه تحویل داده می شوند
 

چگونه می توانم اقالم مربوط به نیازهای روزانه را دریافت کنم؟
اقالم بهداشتی مانند پوشک و پودر لباسشویی، و نیز اقالم دخانیات می توانند از طریق خدمات دهنده به طور معمول سفارش داده شده و از طرف

.سوپرمارکت ها تحویل داده شوند. قیمت ها پیش از سفارش اعالم می شوند
 

آیا در زمان قرنطینه، همچنان می توانم برای شستن لباس به اتاق لباسشویی بروم؟
تمیزی، به ویژه در مورد لباسها، در حال حاضر حتی مهمتر است! زمان های ویژه لباسشویی برای دستگاه ها اعالم خواهد شد. لطفا از ماشین های لباسشویی،

.از جمله برای تمیز کردن مرتب رختخوابها استفاده کنید
 

اطالعات بیشتر درباره ویروس کرونا را از کجا می توانم دریافت کنم؟

www.berlin.de/corona
 https://www.berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektionsschutz/

www.facebook.com/WillkommenszentrumBerlin
 

!از شکیبایی و کمک شما سپاسگزاریم. لطفا اجازه دهید همگی سالم بمانیم
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