رعایت موارد زیر پس از ورود به کشور آلمان الزامی می باشد.

کسانی که در روزها و هفته های آینده از سفر تعطیالت یا سفر تجاری باز خواهند گشت ملزم به
رعایت موارد زیر در رابطه جلوگیری از پخش ویروس کرونا هستند.
در صورت مشاهده عالئم مشکوک و یا مشابه به سرماخوردگی با شماره تلفن , 116117دکتر
خانوادگی یا مراکز بهداشت در این رابطه اطالع دهید
برای شناسایی کشورهایی که جز کشورهایی پر خطر در زمینه کرونا محسوب میشوند به سایت
اینترنتی ما مراجعه کنید Robert-koch-Instituts www.rki.de.

در صورت بازگشت از کشورهایی که جزء کشورهای پر خطر محسوب میشوند .خطر باالتری برای
انتقال ویروس کرونا وجود دارد.

شما باید به محض ورود به آلمان برای یک دوره  14روز در قرنطینه خانگی باشید.در این دوره شما
کنید باید از تماس با دیگران خودداری کنید .برای اطالعات بیشتر در سایت مراجعه کنید.
www.hessen.de
شما موضف هستید با اداره بهداشت مربوطه از بازگشت خود از طریق سایتCoroNetz -
گزارش دهیدwww.mkk.de .

شما میخواهید به جمهوری فدرال آلمان وارد شوید؟
اقدامات محافظتی که باید مشاهده شود و موارد پیشگیری به شرح زیر می باشد
تمامی افراد یک خانواده حتی کسانی که همراه مسافر در یک مکان زندگی می کنند همچنین همسر و
کودکان شامل این موارد میشوند .به خصوص اگر همسر و یا هم خانه شما در محیطهای حساس مانند
مهد کودک و یا مدرسه یا خانه سالمندان یا بیمارستانها کار میکنند .فرزندان این افراد اجازه ورود به
مدارس و همسرشان اجازه کار تا اطالع از وضعیت سالمت فرد مسافر حاصل نشده را ندارند
سال ;تمام افرادی که با این مسافر زندگی می کنند از طریق فرم از ماه جولی با مشخصات اسم نام
نام خانوادگئ و سال تولد ،مدرسه ،شغل در این فرم ثبت میشوند.
شما میتوانید با یک تست آزمایشی و مشاوره دکتر خود مشخص کنید که آیا اجازه به انجام کار یا
تدریس دادن هستید یا خیر.پس شما فقط بعد از انجام ازمایش میتوانید دوباره مالقات با دیگران را
داشته باشید.
برای اطالعات بیشتر در سایت مراجعه کنید
www.mkk.de

چگونه از دیگران محافظت کنیم؟
در مناطق پر خطر ،همچنان که اسم آن نشان می دهد خطر به معرض آلوده شدن به کرونا زیاد وجود
دارد.
اجازه ندهید که عفونت از یک تبدیل به بسیار شود.بیایید از مراکز درمانی ،مهد کودک بیمارستانها و
خانه سالمندان بیشتر محافظت کنیم.
www.mkk.de

