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 است کرده تغییر
 

 کرده پیدا انتشار زیادی سرعت با جھان در ۲ تنفسی حاد سندرم کروناویروس
 بسیاری در شود،می شناختھ» ۱۹-کووید« نام بھ کھ ویروسی، عفونت این. است

 درد بدن و سردرد تب، سرفھ، مانند سرماخوردگی مشابھ و خفیف عالیم موارد از
 و بویایی حس اختالالت بروز چنین ھم کنند، می تظاھر است بینی آبریزش و

 شوند نمی ظاھر عالیمی گونھ ھیچ موارد برخی در. نیست غیرمعمول نیز چشایی
 کھ شودمی دیده مکرراً  دیگر، طرف از اما»). عالمت بی بیماری« بھ معروف(

بیماری بھ مبتالیان ویژه بھ خاصی، ھایگروه. گذاردمی وخامت بھ رو بیماری
 این. دارند قرار بیشتری خطر معرض در اند، نشده واکسینھ کھ ای زمینھ ھای
 انتشار از جلوگیری است مھم آنچھ. دارند نیاز بیشتری مراقبت و توجھ بھ افراد

 قرنطینھ و جداسازی منظور این برای. است عفونت زنجیره شکستن و عفونت
 .کند می ایفا مھمی نقش

 بھداشتی نکات و رفتار طرز بھ مربوط ھایدانستنی

 مسکونی واحد یک در باید قرنطینھ شود؟می اجرا کجا در قرنطینھ ►
 باشد ساختمان ھایقسمت بقیھ از جداسازی قابل کھ مکانی یا

 منظور این برای را خود شخصی منزل افراد بیشتر گیرد؛ صورت
 مجاز محل این ترک قرنطینھ، دوران طی در. کنند می انتخاب
 تنھایی بھ و کوتاه مدتی برای حیاط یا تراس بالکن، بھ رفتن. نیست

 منزل بھ متعلق نامبرده ھایمحل کھ آن شرط بھ است، بالمانع
 .نشود مشترک استفاده ھاآن از و بوده شخصی

 شما منزل در کھ خانواده اعضای از: بگیرید کمک دیگران از ►
 و خرید انجام برای کنید خواھش آشنایان یا دوستان ندارند، سکونت
 ایالت سراسر در حال، این با. کنند کمک شما بھ ضروری مایحتاج

سسات از کمک درخواست امکان  وجود نیز داوطلبانھ کمک موٴ
سسات این از بسیاری. دارد  تماس اطالعات با آنالین صورت بھ موٴ

 این بھ مربوط اطالعات وانیدت می وجود این با اند، شده فھرست
سسات  بھداشت وزارت و ھاشھرداری با تلفنی تماس طریق از را موٴ

 .آورید دست بھ نیز منطقھ

 اداره تماس رھگیری کارکنان: باشید تماس در بھداشت اداره با ►
 درباره بگیریند، تماس شما با قرنطینھ دوره طی توانند می بھداشت
 در و کنند جو و پرس الزم تاقداما بھ توجھ و سالمت وضعیت

ال ضمن  .دارید نیاز بیشتری پشتیبانی و کمک بھ آیا کھ کنند سوٴ

ً : سالمت وضعیت گرفتن نظر زیر ►  بدن حرارت درجھ روز ھر لطفا
 ثبت دفتری در را آن خود بیماری عالیم و کرده گیری اندازه را

 انجام ۱۹-کووید تشخیص تست است ممکن قرنطینھ آغاز در. کنید
. کند می رسانی اطالع شما بھ باره این در قبالً  بھداشت اداره د،شو
ً  بیماری، عالیم بروز یا تست نتجیھ شدن مثبت صورت در  لطفا

 .بگیرید تماس بھداشت اداره با وقت اتالف بدون

 نیاز پزشکی کمک بھ یا شد بدتر قرنطینھ زمان در حالتان اگر ►
 بیمھٴ  پزشکان انجمن خدمات مرکز خود، خانواده پزشک با داشتید

 تماس پزشکی اورژانس یا و۱۱۶۱۱۷  شمارهٴ  بھ بایرن درمانی
 سر بھ قرنطینھ در حاضر حال در کھ شوید متذکر. نمایید حاصل

ً . ھستید ۱۹-کووید بھ ابتال بھ مظنون زیرا برید،می  اداره بھ لطفا
 .دھید اطالع نیز منطقھ بھداشت

 اجباری قرنطینھ

بوده ۱۹-کووید بھ مبتالیان با نزدیک تماس در کھ کسانی ھمھ برای زیر موارد
 شود حاصل اطمینان کھ زمانی تا- موظفید دولت مقررات طبق: است صادق اند،
 .بمانید قرنطینھ در -ندارد وجود شما طریق از دیگران آلودگی امکان کھ

 
 وزارت عمومی مقررات در آن بھ مربوط مقررات و قرنطینھ بھ مربوط الزامات
 عفونت برابر در محافظت قانون اجرای راستای در بایرن مراقبت و سالمت

)IfSG (اندشده ذکر گیرد،می قرار اختیارتان در برگھ این پیوست بھ کھ. 

 
 پایان بھ زمانی قرنطینھ اند،بوده مبتالیان با نزدیک تماس در کھ افرادی برای

 قرنطینھ دوره طی و برگردد، قبل روز ده بھ مبتال فرد با تماس آخرین کھ رسد می
 شدن منفی صورت در چنین ھم. باشند نکرده بروز ھا آن در ۱۹-کووید رایج عالیم
 مثال، عنوان بھ نوکلئیک، اسید آزمایش( ھفتم درروز خانوار اعضای تست

. یابد پایان موعد از پیش تواند می قرنطینھ) ژن آنتی آزمایش یا آر.سی.پی آزمایش
 بھ توان می منطقھ بھداشت اداره بھ تست منفی نتیجھ ارائھ با صورت، این در

 باید ۱۹-کووید عالیم اولیھ بروز از پس روز 14 تا عالوه، بھ. داد پایان قرنطینھ
 صورت این در و شوند می مشاھده بیماری از عالیمی آیا کھ کرد توجھ دقت بھ

 .داد قرار جریان در وراً ف را بھداشت اداره



 دوره طول در داشت؟ توجھ باید نکاتی چھ بھ قرنطینھ دوران در
 اعضای دیگر با تماس از االمکان حتی کھ است این مھم قرنطیھ
 از بیشامر این کنید نمی بیماری احساس اگر حتیبپرھیزید، خانوار

 :کھ اینست معنای بھ ھمھ

 اعضای با را خود تماس: بپرھیزید یکدیگر با تماس از ممکن حد تا ►
 فاصلھ ھاآن از متر ۵/۱ کمدست و برسانید حداقل بھ خانوار
 و رسانده حداقل بھ را ھاآن با چھره بھ چھره برخورد. بگیرید
 .کنید استفاده ماسک از ھمگی

 چی،پست مثل- خانوار از خارج افراد با تماس از این، بر عالوه ►
 -آشنایان و دوستان ھمسایگان، پستی، ھایبستھ دھندگان تحویل

 در مقابل را شما بستھ کنید خواھش چیپست از. نمایید خودداری
 .دھد قرار آپارتمان یا ساختمان ورودی

 از مجزا اتاقی در روز طول در و بخوابید جداگانھ اتاق یک در ►
 و حمام و آشپزخانھ مانند خانھ مشترک ھای قسمت از. بمانید دیگران

 اعضای دیگر با غذا صرف از کنید، استفاده نوبت بھ دستشویی
 !کنید ھوادھی خوب را ھا اتاق ھمھ: توجھ. بپرھیزید خانوار

 سن با مطابق باید مقررات است؛ دشوار کاری کودکان کردن جدا ►
 جداسازی، ھای راه بھترین درباره بھداشت اداره. شوند اجرا کودک
 سر پشت خوبی بھ را دوره این بتوانند والدین و انکودک کھ طوری

 .دھد می مشاوره بگذارند،

 استفاده اشتراکی آشپزخانھ یا دستشویی حمام، از اگر: پایھ مقررات ►
 نظافت شما استفادهٴ  از پس مربوطھ سطوح تمامی باید کنید، می

 کفایت معمول ھای شوینده از استفاده منظور این برای. شوند
 خود شخصی حولھٴ  از باید خانواده اعضای از یک ھر. کند می

ً  را آن و کند استفاده  استفاده از. بشوید و کرده تعویض مرتبا
 اعضای سایر با البسھ و ظروف مانند خانھ وسایل از مشترک
 .کنید خودداری خانوار

 
 با ۱۹-کووید خصوص در بیشتر اطالعات کسب برای
 089.122.220: کروناویروس دولتی مستقیم تلفن خط

www.bayern.de :»یک در کروناویروس 
اطالع سایت،www.stmgp.bayern.de/coronavirus»نگاه

 مراقبت و سالمت وزارت رسانی
 

 ساده توضیحات و ھاآن ترجمھ عمومی، مقررات
 مالحظھ زیر وبسایت در توانیدمی را مربوطھ

:کنید
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ 
echtsgrundlagen/#Allgemeinverfuegungen 

 بداند باید خانوار اعضای دیگر و شما آنچھ

 دوره طول در کھ افرادی دیگر و خانواده اعضای است الزم ►
 قبولی قابل سالمت وضعیت از کنند، می زندگی شما با قرنطینھ

 مانند باال خطر با افرادِ  و سالمندان. نباشند بیمار و بوده برخوردار
 در نباید ایمنی سیستم ضعف دچار یا مزمن ھای بیماری بھ مبتالیان

 .باشند ھخان ھم شما با مدت این

 :برسانید حداقل بھ را خود ھای تماس کنید، توجھ عالیم بھ ►
 الزم است، بوده مبتال فرد با تماس در وی کھ کند می زندگی فردی با کھ کسی
 ممکن حداقل بھ را دیگران با خود ھای تماس باید ولی شود قرنطینھ خود نیست

ً  ۱۹-کووید بھ ابتال عالیم بروز صورت در. برساند  بھ تر سریع چھ ھر لطفا
 از گریزی ھیچکس برای: کھ نکنید فراموش و. دھید اطالع بھداشت اداره

 !نیست بھداشتی مقررات رعایت

 

 

 
 

  !باشید سالمت و تندرست
 

 :مورخ
 2021 نوامبر 2 مصوب

 مھم بھداشتی نکات

 عطسھ و سرفھ ھنگام بھداشتی نکات رعایت ►
 را خود روی عطسھ و سرفھ ھنگام بگیرید، فاصلھ دیگران از ممکن حد تا
 دستمال از یا و نگھداشتھ دھان مقابل را خود بازوی و بگردانید دیگران از

 .بیاندازید زبالھ سطل در فوراً  را آن سپس و کنید استفاده مصرف یکبار

 ھادست بھداشت ►
ً  را ھایتاندست. بپرھیزید دیگران با ھادست تماس یا دادن دست از  و آب با مرتبا

 خصوص بھ- ثانیھ ۳۰ تا ۲۰ حداقل ونصاب

 کردن، سرفھ یا عطسھ بینی، گرفتن از بعد —
 غذا، تھیھ از قبل —
 غذا، صرف از قبل —
 دستشویی، از استفاده از پس —
آلوده مشھود طور بھ ھادست کھ زمان ھر کل طور بھ و —

 اند،
 دیگر، افراد با تماس از بعد و قبل —
 -ھاآن اطراف محیط یا بیماری بھ مظنون افراد با تماس از بعد و —

 .بشویید دقت بھ

 کنندهضدعفونی ھایمحلول از توانیدمی نیست، مشھود ھادست آلودگی اگر
 ُکشویروس« کلمھ بھ مورد این در. نمایید استفاده دست مخصوص الکلی

 begrenzt» (پالس محدود کش ویروس ،)begrenzt viruzid» (محدود
viruzid PLUS( کش ویروس« یا و)«viruzid (محلول روی بر 

 .کنید دقت ضدعفونی
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