
  

 کرونا اطالعات04-2021                                                                    کرونا  اطالعات 
  8 شماره 

  

 مقررات جاری در مورد ویروس کرونا  
 14.05.2021 تا 23.04.2021معتبر از 

 

 لطفا دقت فرمایید: در کوتاه مدت ممکن است تغییراتی صورت گیرد.
 این اطالعات یک نسخھ قانونی الزام آور نیستند.

 

 خصوصی  زندگی 

 

 فرھنگ |  ورزش|   فراغت اوقات

 

 مھدکودک  و  مدرسھ

 

 تبلیغات 

 

 اولیھ  اطالعات 

  AHA + L + Aمحافظت از خود با قانون 
  ھای تست:گزینھشک بھ کرونا و 

 قرنطینھ خانگی 

 ام. حاال باید چھ کار کنم؟من در یک منطقھ پرخطر در خارج از کشور بوده

 گیرد؟ توانند وقت بگیرند و واکسیناسیون چگونھ انجام میواکسن حفاظت در برابر کرونا: چھ اشخاصی و چگونھ می

 رسمی  مراکز  بیشتر  اطالعات 

 Ennepe-Ruhrاطالعات کرونای منطقھ  •
www.enkreis.de 

 در مورد کرونا  NRWصفحات و�ژە  •
www.land.nrw 

• NRW- وزارت بھداشت 
www.mags.nrw 

 )ھای مختلفناطالعات در مورد کرونا بھ زبا(کمیسر ادغام  •
www.integrationsbeauftragte.de 

 دولت فدرال  •
www.bundesregierung.de 

 )BMG(وزارت بھداشت فدرال •
www.bundesgesundheitsministerium.de 

 )BZgA(مرکز فدرال آموزش بھداشت  •
www.infektionsschutz.de 

 ) RKI(موسسھ رابرت کخ  •
www.rki.de 

 

 

http://www.enkreis.de/
https://www.land.nrw/corona
http://www.mags.nrw/
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html


- 2 - 

 » بازگشت »  

 شخصی  زندگی |   کرونا  مقررات 

 

 

 

 

  100روزه   7 شیوع  زانیاز م یسھ روز متوال  ی شود کھ برایشھر مستقل اعمال م  ایمنطقھ   کیدر   ی سراسر  دی جد  ی ھا تیمحدود
بر اساس   یکند کھ چھ مقرراتیاعالم م یاتر رفتھ است. وزارت کار، بھداشت و امور اجتماعنفر فر  100000در ھر    دیعفونت جد

 شود. یھا اعمال م ی در کدام شھردار  شیوع ریمقاد
 ھای خصوصی تماس

 . تماس خصوصی با افراد دیگر باید بھ حداقل ممکن برسد •
 مالقات با   •

 یا   100روزه زیر   7میزان شیوع در صورت  در فضای عمومینفر از دو خانوار  5حداکثر  )الف
 .  100روزه باالی  7میزان شیوع در صورت در فضای عمومی و خصوصی نفر از یک خانوار دیگر  1با حداکثر   )ب

 .  آیندسالگی در ھر دو مورد بھ حساب نمی 14کودکان تا سن 
 .کنندشوند، حتی زمانی کھ با یکدیگر زندگی نمیھا یک خانوار محسوب میزوج •

 
 ھای خصوصی نجش
 . برگزاری پارتی و جشن ممنوع است •
 4اطالعات تماس مھمانان باید برای مدت  .خاکسپاری و عقدھای مدنی با حضور نزدیکان و در جمع کوچک کماکان مجاز است •

 ھفتھ نگھداری شود. 
 خروج (= الزام بھ ماندن در خانھ)  یھا  تیمحدود •

 خروج  تی*: بدون محدود 100 ریز هروز 7 شیوعالف) با  
 صبح 5:00تا   10:00خروج از ساعت    یھا  تی*: محدود  100از   شیب  هروز 7  شیوع یب) برا  •
  یاز افراد ی، مراقبت فور ر موارد شامل رفت و آمد بھ محل کا نیخروج وجود دارد، ا یھا  ت یفقط چند مورد استثنا در محدود  •

 ھستند.  ی با سگرو ادهیو پ ی دارند، کمک پزشک ازیکھ بھ کمک ن
 . دی ھست  ییراه رفتن بھ تنھا ای دنیشب مجاز بھ آھستھ دو  مھیتا ن   نیھمچن
 

 متوالی *در سھ روز 

 کودک  مھد  و  مدرسھ |   کرونا  مقررات 

 

 

 
 

 ) مھدکودک(مراکز روزانھ نگھداری کودکان 
 شود   یساعت کوتاه م 10 یمنظم محدود، زمان مراقبت فرد تی*: فعال  100  ریز هروز 7 شیوع الف) با     •
 شودیساعت کوتاه م 10 یمنظم محدود، زمان مراقبت فرد  ت ی*: فعال  165تا  100از  شی ب ه روز 7 شیوعب) با     •
  نیبھ مھد کودک بروند. ا  دیکھ با یکودکان ی برا ازیبر ن ی مبتن یاضطرار یھا*: مراقبت 165از   شیب  هروز 7  شیوعج) با     •

 . است یکتب یخوداظھار ایمستلزم اثبات  
 

 در مدارس کرونا و خودآزمایی تدریس متناوب      
انجام داده  در ھفتھ کرونا  خودآزماییتست  2مجاز بھ حضور در مدرسھ ھستند کھ در مدرسھ  یدانش آموزان فقط در صورت •

،  یفقط دو روز حضور متوال  ای ک یمتناوب با   یکالسھا ایوقت   مھین یباشد. در مورد کالسھا ی منف تست جھیباشند و نت 
وجود دارد.   ی رسم تستمرکز  کی بھ   عیتست سر ی منف جھ یشوند. متناوباً، امکان ارائھ نتیم تست بار  کی  یاآموزان ھفتھدانش

نکنند مجاز بھ شرکت    تیرا رعا ی اجبار تست کھ  یباشد. دانش آموزان از آن گذشتھ ساعت 48از  شتریب  دینبا   تست  جھینت  نیا
 را انجام دھند.  ییجداگانھ امتحانات نھا یھا د در اتاقتواننی، اما مستندین  یحضور یاھدر کالس

 . پایانی  یکالسھا یبھ استثنا   -وجود دارد  شھی متناوب ھم یکالسھا •
با   یینھا  یمدارس و کالسھا یبھ استثنا -شود   ی* باشد، فقط آموزش از راه دور انجام م165از  شیب هروز  7  شیوعاگر  •

 . ژهیو ی ازھاین
 

 ک سالزام بھ استفاده از ما 
 . ھمھ افرادی کھ در ملک یا ساختمان مدرسھ حضور دارند باید از ماسک پزشکی استفاده کنند •
بھ دلیل تناسب و اندازه نتوانند از ماسک پزشکی استفاده کنند، می توان از ماسک روزمره بھ   8اگر دانش آموزان تا کالس   •

 . عنوان جایگزین استفاده کرد
یا در یک اتاق   خوریممی) غذاخوری(د در کالس یا با گروه یادگیری در اتاق دیگری وخاگر در وقت ناھار چیزی در صندلی   •

 . الزم نیست کھ از ماسک استفاده گردد تنھا ھستیم، 
 

 : آموز برای موارد زیر مجاز استمتشکل از حداکثر پنج دانش ھای آموزش حضوری برای گروه
 ھای تدریس خصوصی  برنامھ •
 دروس ھنری و موسیقی   •
 شنای مبتدیان و کالس شنای کودکان خردسال  شآموز •

 یدر سھ روز متوال*
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 » بازگشت »  

 فراغت  اوقات  ھای فعالیت |   کرونا  مقررات 

 

 

 

 

 
 

 : * روزه 7صرفنظر از میزان شیوع   ، بستھ یا ممنوع 
 ...تئاتر، اپرا، دیسکوتک، سینما، پارک تفریحی،  •

 ... ، ھای بزرگمارکت، جشننمایشگاه، گالری، بازار، فلو •

 ...ھای بازی، کازینو، سالن •

 ، … )بھ استثنای آموزش شنای مبتدی و کالس شنای کودکان خردسال (ھای ورزش، استودیوھای بدنسازی، استخر سالن •

صرف   ، اما ارسال و بردن غذا برای...ھا، ھای ساندویچ فروشی، کافی شاپھا، دکھھا، رستورانسرویسھا، سلفغذاخوری •
 ! ستدر منزل مجاز ا

 ھا اقامت در ھتل بھ دالیل شخصی و سفرھای اتوبوسی برای توریست •
 

   : *روزه 7صرفنظر از میزان شیوع ، باز یا مجاز
ھا، مراکز پستی، بازارھای دام و ھا، کیوسکھا، پمپ بنزینھا، بانکھای مواد غذایی، داروخانھھا، فروشگاهسوپرمارکت •

 … , ا، بازارھای باغداریھخوراک، گل فروشی
 

 ھای اتومبیل، مشاغل صنایع دستی، اجاره اتومبیل،تعمیرگاه •

 ھای پزشکیدرمان... ھایی مانند فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، مراقبت از پا، مطب •

 !ھای بازی، اما با استفاده از ماسکزمین •
 ھای رانندگی، قایقرانی و خلبانی آموزشگاه •

 یا مجاز باز 
 ھا ھا، فروشگاهروشیسایر خرده ف

 و مالقات") کی("کل  یبھداشت  گیرانھسخت طی و تحت شرا ی * با رزرو وقت قبل  100  ریز هروز 7 شیوع ی) براالف• 
و   ک یکرونا ("کل  انھروز شیآزما  یمنف جھیو نت  یبا رزرو قرار قبل د ی*: خر  150تا حداکثر  100از   شیب  هروز 7  شیوع  یب) برا •

 ")ی منف تستمالقات + 
 ") تحویلو  کی است ("کل ریامکان پذ  تحویل*: بستھ، فقط    150از  شی ب ه روز 7 شیوعج) با  •

 

 فرھنگ و اوقات فراغت 

  یباال هروز  7 شیوعبا  ، ب) بستھ  ای  یبھداشت گیرانھسخت طی شرا تی و با رعا ی* با قرار قبل 100 ریز هروز 7  شیوعالف) با  • •
،  باغ و منظره یھا، پارکاھانیگ ی ھا، باغادبودی یبناھا  ، ھا ، قلعھھا ، کاخا ھی، گالریھنر یھا شگاهیھا، نما*: موزه  100
 ، ... ھا، کتابخانھھا، باغ وحشواناتیح یھاپارک

 بدن  نزدیک بھ خدمات

خدمات    ریھا و ساشگاهی: آرایبھداشت دیموارد شد تی و با رعا ی * با رزرو وقت قبل  100کمتر از  شیوعروز  7الف) با   •
 ، ...) ، ماساژ، سالن برنزه کردن، تاتو کورینوان مثال مان(بھ ع بدن   نزدیک

مراقبت   ای شگاهیآرا مراجعھ بھ  ی بدن، بھ استثنا نزدیک، ی پزشک ریخدمات غ تی*: ممنوع  100از   شیب  هروز 7  شیوعب) با   •
 روز کرونا شیآزما  یمنف جھی از پا با نت

 از قبل رزرو شود  دی ات با: قرار مالقو مالقات") کی قرار مالقات ("کل یبرا  دیخر یھا فروشگاه •
 ریلوازم التحر یھاھا و فروشگاهیپزشکان، کتابفروش  یینای بسنجش  • •

 ھا ورزش

کودکان   یباز. برا  یتماس، ورزش در فضا ی ھا تی * باشد: در صورت مشاھده محدود 100کمتر از  هروز 7  شیوعلف) اگر ا •
 است   ریان پذنفره امک 20حداکثر  یسال، ورزش در گروه ھا  14تا 

نفر امکان  2حداکثر   ایباز با افراد در خانھ خود  ی در فضا یفرد ی* باشد: ورزشھا  100از  شی ب  هروز 7 شیوعر ب) اگ • •
 کودک مجاز است  5سال با حداکثر  14کودکان تا  یبدون تماس برا  یاست. ورزشھا ریپذ

 یدر سھ روز متوال*
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 » بازگشت »  »   بازگشت» 

 

عمومی  فضای |   کرونا  مقررات 

 

 

 

 

 ی قات در فضای عمومالم
   :موارد زیر است مشمولمالقات در فضاھای عمومی  •
 یا  100روزه زیر  7میزان شیوع نفر دو خانوار در صورت  5حداکثر  )الف •

سالگی در ھر دو   14کودکان تا سن . 100روزه باالی  7میزان شیوع نفر از یک خانوار دیگر در صورت  1با حداکثر  )ب •
 .  دآینمورد بھ حساب نمی

 .کنندشوند، حتی زمانی کھ با یکدیگر زندگی نمیار محسوب میھا یک خانو زوج •
 .متر حفظ شود 1.5در فضای عمومی باید نسبت بھ ھمھ افراد غریبھ فاصلھ حداقل  •

 

 

 خروج (= الزام بھ ماندن در خانھ)  یھا  تیمحدود

 *  100 ریز هروز 7  شیوع خروج با  تی الف) عدم محدود •

 *   100از   شیب  هروز 7 شیوع صبح با  5:00صبح تا   10:00خروج از ساعت   یا ھتی ب) محدود •

کھ بھ کمک   یاز افراد   یخروج وجود دارد، شامل رفت و آمد بھ محل کار، مراقبت فور یھا تی فقط چند مورد استثنا در محدود •
 . ھاسگ ی رو ادهیو پ  یدارند، کمک پزشک ازین

 . دیھست   ییتنھاراه رفتن بھ  ای دنیشب مجاز بھ آھستھ دو مھیتا ن  نیھمچن  •
 

 ھای روزمره در فضای عمومیھای پزشکی و ماسکاستفاده از ماسک

 .و باالتر، بدون دریچھ بازدم ھستند FFP2ھای استاندارد ھای جراحی و ماسکھای پزشکی ھمان ماسکماسک •
اغ وحش ھنگام مراسم  ھا، قصرھا، بموزه ھا، مطب دکتر، وسایل نقلیھ عمومی، مانند فروشگاه(در فضاھای عمومی سربستھ  •

باید از یک   یخدمات رانندگ ی، ...)، براھیاول یکمک ھا یبدن، دوره ھا نزدیک، خدمات یحضور امتحانات ی، برا) دعا
 .  ماسک پزشکی استفاده شود

  کارفرما اینگونھ در این صورت باید . کندمتر را حفظ کرد، صدق می 1.5این در مورد محل کار نیز، اگر نتوان فاصلھ  •
 . ھای پزشکی را برای کارکنان در دسترس قرار دھداسکم

ھنگام استفاده از خدمات حمل و نقل داوطلبانھ یا شھری، بھ عنوان مثال بھ مراکز واکسیناسیون، نیز باید از ماسک پزشکی   •
 . استفاده شود

ھمچنین ھنگام شرکت در رویدادھای    اجعھ بھ آرایشگاه واین برای خدمات نزدیک بھ بدن، مانند فیزیوتراپی، مراقبت از پا یا مر •
 .کندآموزشی مجاز و امتحانات نیز صدق می

توانند از ماسک پزشکی استفاده کنند، باید از ماسک روزمره بھ عنوان  سال بھ دلیل تناسب بدن نمی 14اگر کودکان زیر  •
 .جایگزین استفاده شود

ید در مناطق مشخص شده عمومی از ماسک روزمره استفاده  شکی وجود ندارد، با اگر ھیچ اجباری برای استفاده از ماسک پز •
 .متری ورودی 10ھای خرده فروشی آزاد در فاصلھ  ھا، بازارھا، در مجاورت فروشگاهشود، بھ عنوان مثال در پارکینگ

 .تھ باشدباره ھمراه خود داش اگر کسی بھ دالیل پزشکی نباید از ماسک استفاده کند، باید ھمیشھ یک گواھی پزشکی در این   •
 . اجباری بھ استفاده از ماسک ندارندسال   6تا کودکان  •

 
 ھوم آفیس  /کار از منزل

 . کارفرمایان موظف ھستند اجازه کار از منزل را، در صورت امکان، بدھند، بھ عنوان مثال در مورد کار دفتری •
 
 
 در سھ روز متوالی *
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 AHA+L+Aقانون : اطالعات اولیھ
 کنم؟  حفاظت  دیگران  و  خود  از  توانم می  چگونھ 

قانون   با. برای آنکھ ویروس کرونا بصورت کنترل نشده گسترش نیابد، مھم است کھ برخی مقررات مورد توجھ ھمھ قرار گیرد •
AHA+L+A  )A  حفظ فاصلھ H  توجھ بھ بھداشت  A  استفاده از ماسک روزمره  l   تھویھ منظم ھواApp ( توان از خود و دیگران  می
   .محافظت کرد

 .  شودکھ فاصلھ کم باشد، این ویروس در درجھ اول از طریق ھوا و صحبت کردن منتشر می زمانی •
 ! حفظ فاصلھ

 .  این یعنی تقریبا سھ قدم. متر فاصلھ را حفظ نمود 1.5برای حفاظت از دیگران باید حداقل  •
 .  دیگران منتقل کنیدداشتھ باشید و بھ   کنید سالم ھستید، ممکن است ویروس را در بدنحتی زمانی کھ احساس می •
 خودداری از بغل کردن و دست دادن   •

   ! بھ اقدامات بھداشتی توجھ کنید
 . لطفا ھمیشھ در آرنج خود سرفھ و عطسھ کنید •
 .دستان خود را بطور منظم بشویید و ضدعفونی کنید •

    !از ماسک روزمره یا ماسک پزشکی استفاده کنید
 . گیردھر چیز جلوی سرایت عفونت بھ دیگران را میبھتر از ) احیسک جر یا ما FFP2(ماسک پزشکی  •
 . ھا را تعویض نکنندھمھ باید از ماسک مخصوص خود استفاده کنند و ھیچوقت ماسک •
د قرار  گرانتیدرجھ سا 80بین ھر بار استفاده باید ماسک را برای مدت یک ساعت در فر . بار استفاده  عوض کنید 5ماسک پزشکی را حداکثر بعد از  •

 ! توان شستھای پزشکی را نمیماسک. تا ضدعفونی شودداد 
 .  گراد بشوییددرجھ سانتی 60ای خود را باید بعد از ھر استفاده در حداقل ھای روزمره پارچھماسک •
 . اند، باید ھمیشھ تعویض شوندھایی کھ در اثر استفاده مرطوب شدهماسک •

    !تھویھ ھوا
 .دقیقھ تھویھ انجام گیرد 20باید بطور مرتب ھر در فضاھای سرپوشیده  •

   !اپ ھشدار کرونا -) افزار کاربردینرم(استفاده از اپ 
گوید کھ چھ  عالوه بر این، اپ بھ شما می .دکنشما را مطلع می  اید، اپاگر با افراد آلوده بھ کرونا تماس داشتھ. استفاده کنید App-Warn-Corona از •

 .  کار باید بکنید
 .اگر تست ویروس کرونای شما مثبت شده، این را در اپ خود وارد کنید •
 .کندکند، یعنی اطالعات شخصی  را ذخیره نمیاین اپ بصورت ناشناس کار می •
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
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 ھای تستظن کرونا و گزینھ: اطالعات اولیھ
 بکنم؟  باید  کار  چھ  ارم، د  کرونا  کھ  کنم می  فکر  من 

تب، سرفھ، گلودرد، آبریزش بینی، تنگی نفس، از دست دادن حس چشایی، سردرد،  (اید، زیرا عالئم کنید کھ بھ ویروس کرونا آلوده شدهاگر فکر می •
 . خانواده مراجعھ کنید و آزمایش دھیدبھ پزشک    قیماا مستترجیحتوانید دارید یا توسط اپ کرونا احتمال داده شده کھ دچار عفونت شده باشید، می...) 

 .  از قبل با پزشک خود تماس تلفنی و یک وقت مالقات بگیرید. این تست رایگان است •

 تست سریع کرونا چیست؟ 

 : است در حال حاضر دو نوع عمده از تست کرونا موجود  •
o    تستPCR )این  . شوندھا در آزمایشگاه ارزیابی مینمونھ.  ودشیا حلق گرفتھ می/در تست پی سی آر یک نمونھ از بینی و): اثبات ویروس

 . کشد تا نتیجھ اعالم شودروز می 2تا  1اما معموال . تست خیلی دقیق است
o   تستPoC )تست سریع کرونا کھ در آن نمونھ سواب بھ کمک یک ست آزمایش در عرض چند دقیقھ ارزیابی  ): تست سریع کرونا

باید گواھی  ید توسط یک خدمات دھنده پزشکی انجام شود کھ مجوز انجام تست سریع کرونا و دارد و باقت کمتری این تست د. شودمی
 تست را صادر کند. 

توان در  نتیجھ تست را می. ھا انجام گیردداروخانھھای پزشک و ھمچنین در برخی مطبتواند در مراکز تست و ھای سریع و رایگان کرونا میتست •
و تا آن زمان   شوددر صورت مثبت بودن تست سریع، یک تست پی سی آر برای تائید آن انجام می. ی دریافت کردکاغذی یا الکترونیکمحل بصورت 

 .باید فورا قرنطینھ شد. فقط با یک تست پی سی آر منفی میتوان بھ قرنطینھ پایان داد
 آموزان باید در تست خودآزمایی کرونا در مدرسھ شرکت کنند. دانش •
 از این فرصت استفاده کنید! .بار در ھفتھ یک تست سریع رایگان انجام دھند 1 حداقل نندتواھ شھروندان میمھ •
 Appاین مناطق روی نقشھ نیز . توان پیدا کردشود را میام میتست سریع کرونا انجمناطقی کھ اکنون در آنھا    Ruhr-Ennepeوبسایت منطقھ  در  •

Kreises-des EN اندمشخص شده. 
 

 بکنم؟  چھ  باید  حاال :  کرونا  مثبت  تست 

در اینجا مثبت به این معین ن�ست که نت�جه خوب است، بل�ه وجود و�روس  . ایدویروس کرونای شما مثبت شده، بھ ویروس کرونا آلوده شدهاگر تست  •
 . به اثبات رس�دە است

ھمچنین ھمھ افرادی کھ با شما در یک  . بروید  قرنطینھ خانگی ، باید فورا بھ) تست پی سی آر یا تست سریع(وقتی نتیجھ تست کرونای شما مثبت شده  •
 . ھمگی از این بھ بعد در خانھ بمانید. باید فورا قرنطینھ شوند) خانھ، آپارتمان یا اقامتگاه(کنند خانوار زندگی می

 .  کنیدفرادی کھ با آنھا در یک خانوار زندگی میاما فقط شما و ا  -شما مجاز ھستید کھ از بالکن شخصی، تراس یا حیاط خود مانند قبل استفاده کنید  •

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html
https://www.enkreis.de/politikverwaltung/verwaltung/online-service/ennepe-ruhr-kreis-app.html
https://www.enkreis.de/politikverwaltung/verwaltung/online-service/ennepe-ruhr-kreis-app.html
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 بگیرم؟  تلفنی  کمک  یا  اطالعات  توانم می  کجا 

  Schwelmتلفن شھروندان در اداره منطقھ  •

 02333/4031449 18:00تا  8:00، دسترسی روزانھ از ساعت 

 Wittenو   Hattingen ،Herdeckeھای شھروندان برای تلفن •

o  شھرHattingen:  02324/204 4700  
 12:00تا   8:30، جمعھ 15:30تا  8:30دوشنبھ الی پنج شنبھ ساعت 

o  شھرHerdecke:  02330/611 350  
  12:00تا  08:00، جمعھ 16:00تا   08:00دوشنبھ الی پنج شنبھ ساعت 

o شھر  02324/581 7777 :Witten  
 14:00تا  08:00ھا ھا و جمعھ، چھارشنبھ16:00تا  08:00ھا ساعت ھا و پنج شنبھھا، سھ شنبھدوشنبھ

 خدمات کشیک پزشک خانواده  •
 116117 

 NRWخط تلفن شھروندان وزارت بھداشت  •

 0211/9119 1001 20:00تا  7:00، دوشنبھ تا جمعھ ساعت 

 Ennepe-Ruhr-Kreisخدمات روانپزشکی اجتماعی منطقھ  •
 )در صورت بحران روحی بھ دلیل کرونا(

o Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm, Sprockhövel:  
 02336/93 2788 

o Witten, Wetter  وHerdecke 
 02302/922 264 

   16:00تا  14:00، ھمچنین پنج شنبھ از 12:00تا  8:00تا جمعھ از دوشنبه 

•  GESINE )مشاوره برای زنان (Frauenberatung.EN  
 )ھا ی و بحراندر صورت خشونت فیزیکی، روحی، مالی و جنس(

o Schwelm:  02336/475 909 1  
Witten:  02302/525 96  

Hattingen:  02324/380 930 50 
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 قرنطینھ خانگی: اطالعات اولیھ
 شود؟ می  اجرا  چگونھ  خانگی  قرنطینھ 

 ، باید خود را قرنطینھ خانگی کنید. کردهیا اداره بھداشت مقرر   هاگر تست کرونای شما مثبت بود •

بھ گردش،   -بنابراین از خانھ بیرون نروید . خانگی بھ معنی آن است کھ شما از ھم اکنون باید در خانھ بمانید و اجازه ندارید مھمان داشتھ باشید قرنطینھ •
اما فقط شما   -ید شما مجاز ھستید کھ از بالکن شخصی، تراس یا حیاط خود استفاده کن. زمین بازی، خرید و غیره نروید و با اتومبیل خود رانندگی نکنید

 !کنیدو افرادی کھ با آنھا در یک خانوار زندگی می
 . اید، اطالع دھیدبھ کارفرمای خود، مدرسھ یا مھدکودک و ھمھ افرادی کھ با آنھا در تماس بوده •
 . است و باید قرنطینھ شود، باید یکی از والدین کودک در خانھ بماند) سال 11تا  1(سال  12اگر فرزند شما زیر  •
. گیردمانی کھ شما در قرنطینھ ھستید، اداره بھداشت با شما از طریق ایمیل، یا در صورت عدم دسترسی بھ آن برای شما، از طریق تلفن تماس میز •

 . توانید خودتان با ایمیل از قرنطینھ با اداره بھداشت تماس بگیریدشما می
 . بھ پزشک خود بگویید کھ در قرنطینھ ھستید. پزشک خانواده زنگ بزنید اگر در قرنطینھ بھ دارو نیاز دارید یا حالتان خوب نیست، بھ  •
در موارد بسیار   . تماس بگیرید  116117 اگر حالتان خیلی بد است و فورا بھ کمک پزشکی احتیاج دارید، با خدمات کشیک پزشکی با شماره تلفن •

 . در قرنطینھ خانگی ھستیدھمیشھ اعالم کنید کھ  .  زنگ بزنید   112اورژانس بھ شماره اضطراری  
 

 افتد؟ می  من  شغل  برای  اتفاقی  چھ  شوم،  قرنطینھ  باید  اگر 

از ) IfSG 56(§ھفتھ  6دستمزد خود را برای حداکثر  /در صورت الزام برای قرنطینھ شدن، شما کماکان حقوق: اساسا موارد زیر صادق است •
 ).ادامھ پرداخت(کنید کارفرمایتان دریافت می

ھفتھ صورت   6کھ در قرنطینھ است، باید در منزل بمانید، ادامھ پرداخت حقوق برای مدت حداکثر ) سال 12زیر (خاطر فرزند خود  ھمچنین اگر بھ •
 ) 1a IfSGبند  56§دریافت حق بیکاری مطابق با قانون . (اینجااطالعات بیشتر در این مورد در . گیردمی

 شود؟ می  تمام  زمانی  چھ  من  قرنطینھ 

روز پس از   10، قرنطینھ شما معموال  ...)سرفھ، گلودرد، تب، آبریزش بینی یا از دست دادن حس چشایی، (اگر عالئم معمول عفونت کرونا را دارید  •
 . ل از پایان قرنطینھ سالم باشیدروز قب  2شما باید . کشدآغاز عالئم طول می

 . رسدروز پس از تست پی سی آر بھ پایان می 10اگر شما یک تست پی سی آر مثبت بدون عالئم معمول بیماری داشتید، قرنطینھ  •

ھ  این یعنی طول مدت قرنطینھ ھمیشھ برای ھم! شود کھ اداره بھداشت اجازه این امر را صادر کندقرنطینھ زمانی تمام می: توجھ •
 .تر شودتواند طوالنییکسان نیست و می

تا اعالم نتیجھ تست پی سی آر باید در ھر صورت در  . پس از آن باید یک تست پی سی آر انجام شود. داشتید PoCشما یک تست مثبت : موارد استثنا •
 . رسدفقط زمانی کھ نتیجھ تست پی سی آر منفی شود، قرنطینھ شما بھ پایان می. قرنطینھ باشید

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html
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 مقررات ورود در شرایط کرونا : اطالعات اولیھ
CoronaEinrVO NRW  2021  آوریل 17معتبر از 

 .  ام بوده  کشور  از  خارج  در  پرخطر  منطقھ  یک  در  من 
  کنم؟  کار  چھ  باید  حاال 

اند کھ منطقھ  مت داشتھشوند و در زمانی در ده روز قبل از ورود در یک منطقھ پرخطر اقاوارد می Nordrhein-Westfalenھمھ افرادی کھ بھ  •
 .شوداین موضوع از روز خروج از منطقھ پرخطر حساب می. روز قرنطینھ شوند 10ویروس جھش یافتھ نیست، باید فورا  

 در. ھا یا مناطقی خارج از آلمان ھستند کھ ریسک زیادی برای ابتال بھ عفونت کرونا دارندمناطق پرخطر، کشور •
risikogebiete-19-https://www.rki.de/covid لیست بروز رسانی شده مناطق پرخطر وجود دارد . 

ساعت �س از ورود، �ک �ست   24حدا��� �  �ا ) در غالب �ک �ست ورود(بالفاصله �س از ورود  �ا ساعت قبل از ورود  48فقط ک� که حدا���  •
 . ت�جه آن من�ن است، ن�ازی به قرنطینه شدن نداردکرونا انجام دادە و ن

 .  بدھد) تست ورود(تواند مستقیما در فرودگاه یک تست کرونا شود، میکسی کھ با ھواپیما وارد می •

 . ھزینھ این تست کرونا باید شخصا پرداخت شود •

انجام تست برای پایان قرنطینھ، در زمان دیرتر نیز امکان  . رسدقرنطینھ بھ دلیل ورود از یک منطقھ پرخطر، با یک تست منفی کرونا بھ پایان می •
 . )تست آزاد(پذیر است 

 کند؟ نمی  صدق  افرادی  چھ  برای  مقررات  این 

 :  سال و افراد زیر از این مقررات مستثنی ھستند 6کودکان زیر  •

o  آنھایی کھ در ترانزیت یا عبور ھستند 
o ساعت بھ   24اند یا برای حداکثر ساعت در یک منطقھ پرخطر بوده 24متر از  در غالب ترافیک مرزی با بلژیک، لوکزامبورگ و ھلند ک

 شوند آلمان وارد می
o  کنند ساعت دیدن می  72برای حداکثر ) شریک زندگی یا فرزندان/ھمسر(از بستگان درجھ یک 
o  کھ بھ دالیل حرفھ ای مجبورند مردم یا کاالھا را از مرزھا عبور دھند 
o   آموزش خود باید در یک منطقھ پرخطر اقامت داشتھ باشند و حداقل یکبار در ھفتھ بھ محل سکونت خود در  بھ دلیل شغل، تحصیالت یا

NRW  پیش شرط این موضوع آنست کھ در محل شغل، تحصیالت یا آموزش مقررات حفاظت در برابر عفونت  . گردند یا برعکسباز می
 و بھداشت وجود داشتھ باشد 

o سولی ھستنداز اعضای ھیئت دیپلماتیک و کن . 
 . را نداشتھ باشند) سرفھ، تب، آبریزش بینی یا فقدان حس بویایی و چشایی(موارد استثنا فقط زمانی وجود دارند کھ افراد عالئم معمول کرونا  :اما

 .  اگر طی ده روز پس از ورود، عالئم معمول کرونا بروز کنند، باید این افراد نیز تست ویروس کرونا بدھند

 آن  بھ  یا  شوند می  وارد  یافتھ  جھش  ویروس  منطقھ  از  کھ  افرادی  برای  ویژه  مقررات 
 . گردند بازمی 

اند کھ منطقھ  شوند و در زمانی در ده روز قبل از ورود، در یک منطقھ پرخطر اقامت داشتھوارد می Nordrhein-Westfalenھمھ افرادی کھ بھ  •
 .شودن موضوع از روز خروج از منطقھ پرخطر حساب میای. روز قرنطینھ شوند 14ویروس جھش یافتھ است، باید فورا 

 . مراجعھ کنید Institut-Koch-Robert وبسایتھای ویروس (ویروس جھش یافتھ) بھ برای لیست مناطق دارای واریانت •
 . شودنفی باعث کاھش روزھای قرنطینھ نمیتست م •

تماس بگیرند و  ) Ennepe-Ruhr-Kreisاداره بھداشت منطقھ  : Ennepe-Ruhr-Kreisبرای منطقھ  (این افراد باید با مقامات بھداشتی مربوطھ  •
برای این منظور در  . خود اطالعات بدھند  درباره ورود، مانند تاریخ ورود و محل اقامت کنونیگواھی تست منفی کرونا را ھنگام ورود ارائھ کنند و 

دیجیتال قبل از ورود   ثبت نام وروددر صورت ورود باید پر شود، مشروط بھ آنکھ وجود دارد کھ  فرم آنالینیک  Kreis-rRuh-Ennepeمنطقھ  
 . تایید ثبت نام ورود باید ھنگام ورود در دسترس باشد. انجام نشده باشد

 . ط ایمیل نیز ارائھ کردتوان این اطالعات را بصورت تلفنی یا توسدر صورت وجود مشکالت فنی، می •

موارد استثنایی در مورد تعھد قرنطینھ، فقط در موارد بسیار کمی  .اگر عالئم معمول عفونت کرونا بروز کند، باید اداره بھداشت فورا مطلع گردد •
 مورد نیاز است.  ھای بھداشتیراقبتای آنھا برای حفظ مھای حرفھدر مورد افراد در حال ترانزیت یا افرادی کھ فعالیتوجود دارد بھ عنوان مثال، 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://formular.kdz-ws.net/metaform/Form-Solutions/?2&releaseUserId=05954000-0000-0000&allowedLanguages&releaseID=5f21163a36fa933382b18623&releaseOrganizationID=05954000-0000&assistant=KFAS_EN_Gesund_Covid_Reiserueckkehrer&storable=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformular.kdz-ws.net%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F5f21163a36fa933382b18623&oID=05954000-0000&kdnr=05954000-0000
https://www.einreiseanmeldung.de/
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 واکسیناسیون علیھ ویروس کرونا : اطالعات اولیھ

 بگیرم؟  وقت  یک  توانم می  چگونھ  من  و  کنند می  دریافت  واکسیناسیون  نوبت  کسانی  چھ 

ند در مرکز واکسیناسیون  نتوا تر کھ در یک مرکز مراقبت ساکن نیستند، میمسنیا   1951متولد سال افراد   )27.04.2021 در حال حاضر (تاریخ •
بھ    شھیھم  نی. بنابراکننددریافت میرا  ونیناس ی حق واکس یشتریافراد بدائما  –است  تجدیددائماً در حال  یسن یرتبھ بند  .مربوط بھ خود واکسینھ شوند

 . دیتوجھ کن یمقررات جار
ھای ذھنی،  تالیدومید، دریافت کنندگان پیوند اعضا، زوال عقل، ناتوانی ، آسیب) سندرم داون( 21ھای مزمن قبلی مانند تریزومی افراد مبتال بھ بیماری •

، فیبروز کیستیک، قند خون کنترل نشده،  COPDھای سرطانی کھ نیاز بھ درمان دارند، بیماری بینابینی ریھ، بیماری شدید روانپزشکی، بیماری
توانند نزد پزشک خانوادگی خود واکسینھ  می... ، ) BMI> 40(ید د عضالنی، بیماری مزمن کبدی و کلیوی، اضافھ وزن ش /ھای عصبیبیماری

 .کھ داشتن بیماری مورد نظر را تایید کند دارندبھ یک گواھی از پزشک معالج نیاز   دریافت نوبت واکسن در مرکز واکسیناسیونبرای  .شوند
 توانند واکسینھ شوند. یافراد نیازمند بھ مراقبت م ھمچنین زنان باردار و حداکثر دو فرد مورد تماِس  •
   .قرار دارد Ennepetalدر   Ennepe-Ruhrمرکز واکسیناسیون مسئول برای منطقھ  •

Impfzentrum Ennepe-Ruhr-Kreis, Kölner Str. 205, 58256 Ennepetal)(   
توان با  میدارد. در آنجا  دوجو Schwelmدر  Milsper Strasse 35در  یسالن ورزش نگ یدر پارک اریس  ونیناسیواکس ستگاهیا  کی  نیھمچن •

  یکی، نیبھ صورت آنال  ونیناسیشود. توجھ: ھنگام رزرو نوبت واکس یچادر انجام م  کیخود در   ونیناس ی، واکسھا عبور کرداتومبیل از ھمھ ایستگاه
 انتخاب شود.  دیدو مکان با  نیاز ا

 . واکسیناسیون فقط با قرار قبلی امکان پذیر است •
 .ھای موجود در مرکز بستگی داردسیون بھ تعداد واکسناھای واکسینتعداد نوبت •
 یا تلفنی با شماره   www.116117.deاخذ نوبت بصورت آنالین از طریق  •

 0800/116 117 02 22تا  8، روزانھ بین ساعت. 
ھای گام بھ گام برای رزرو نوبت و ھمچنین  دھی است، دستورالعمل تکھ مسئول نوب Westfalen-Lippe (KVWL)انجمن پزشکان بیمھ درمانی   •

 . kvwl.de/impftermin-www.coronaھمھ اطالعات در : لیستی از پاسخ بھ سواالت متدوال ایجاد کرده است
.  توانند با تلفن شھروندان مدیریت منطقھ تماس بگیرندمطمئن نیستند، می KVWLریق سیستم طگیری خود از آمیز بودن نوبتافرادی کھ از موفقیت •

 این تلفن همه روزە با شمارە  
 02333/403 1449  ھا، باید تا حد امکان، سوال در این مورد  برای یکسان نگھ داشتن تعداد تلفن. قابل دسترسی است 18تا  8از ساعت

 . مورد نظر در مرکز واکسیناسیون صورت گیرد دقیقا یک روز قبل از نوبت
 . اینجادستورالعمل این کار در . توان بررسی نوبت مورد نظر را بصورت آنالین نیز انجام دادبھ عنوان روش جایگزین، می •
 .برای آنکھ حفاظت کامل حاصل شود باید در کنار نوبت واکسن اول، نوبت بعدی برای واکسن دوم ھم گرفتھ شود •
 . تواند اساسا توسط بستگان یا افراد مورد اعتماد نیز انجام شودگیری مینوبت •

 شود؟ می  انجام  چگونھ  واکسیناسیون 

) درصورت موجود بودن(کارت شناسایی، تاییدیھ نوبت، کارت واکسیناسیون و ھمچنین کارت سالمت الکترونیک خود را  یناسیون باید برای واکس •
 .ھمراه داشتھ باشید

 . شما باید از یک ماسک پزشکی استفاده کنید •

 . با یک پزشک نیز مشاوره انجام دھیدتوانید  ل میدر صورت تمای. توانید درباره واکسیناسیون کرونا کسب اطالع کنیدقبل از واکسیناسیون می •

 .ھای مختلفبھ زبان  اینجااطالعات مربوط بھ واکسیناسیون و واکسن در  •

  .گیردجام میواکسیناسیون توسط پرسنل پزشکی مجرب ان •

 . شودواکسن در بازو تزریق می •

بھ این ترتیب  . دقیقھ در مرکز واکسیناسیون تحت نظارت پزشکی قرار دارند 30پس از واکسیناسیون، افراد دریافت کننده واکسن بھ مدت حدودا   •
 . توان در صورت بروز واکنش حساسیتی بسیار نادر یا بد شدن حال شخص واکنش مستقیم نشان دادمی

 .  شودسیناسیون نیز در ھمان محل و بھ ھمین ترتیب انجام مینوبت دوم واک •

 . نوبت دوم واکسیناسیون در دیرترین زمان ممکن تعیین خواھد شد، تا بھ این ترتیب افراد بیشتری اولین واکسن را دریافت کنند •

http://www.116117.de/
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
https://www.enkreis.de/fileadmin/user_upload/Bilder/01/pressestelle/Corona/Anleitung_Terminueberpruefung_Imfpzentrum.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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 ناشر  

 Ennepe-Ruhr-Kreisمنطقھ 
 مدیر منطقھ 

Hauptstraße 92, 58332 Schwelm 
kreis.de-www.en 

 
 172-02336/4448بفرستید یا با شماره تلفن  ki-corona@en-kreis.deاگر دیگر مایل بھ دریافت این خبرنامھ ویژه نیستید، لطفا یک ایمیل بھ آدرس 

 .تماس بگیرید

 :تماس
 Ennepe-Ruhrمرکز ادغام شھرداری منطقھ 

 kreis.de-coronainfo@en-ki:  ایمیل
 integrationszentrum.html-http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales: وب

   :با حمایت دغام شھرداری، مرکز ا 
 

 

http://www.en-kreis.de/
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html
https://www.mkffi.nrw/ministerium-fuer-kinder-familie-fluechtlinge-und-integration�
https://www.schulministerium.nrw.de/�
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