
الحامية من الفريوس التاجي )فريوس كورونا(

إرشادات للراجعني من السفر والوافدين 

بتاريخ:۷ . يوليو. ۲۰۲۰



يف املانيا الزالت إجرائات التباعد اإلجتامعي والقواعد الصحية قامئة:

حافظ عيل مسافة ١.٥ مرتعىل األقل للتباعد.  •

إرتدي قناع حامية الفم واألنف.  •

حافظ عيل القواعد الصحية:  •
- غسل األيادي باتقان و بشكل متكرر   

- ال تصافح األخرين  
- السعال والعطس يف منحنى املرفق.  

• عند اللقائات فقط لعدد قليل من الناس, مع املحافظة عىل التباعد 
اإلجتامعي وإن امكن تكون اإلجتامعات يف الخارج.

إجرائات احرتازية

كيف يتوجب عيل الترصف ان ظهرت األعراض ؟

إن ظهرت عليك األعراض كالسعال, حرارة أو تحسست صعوبة يف التنفس, 

يجب عليك بشكل اسايس دامئا اإلتصال بعيادة دكتور املنزل. اتصل به 

بالهاتف وال تذهب إليه.

خارج اوقات عمل العيادة ميكن اإلتصال بالخدمة الطبية املناوبة عىل 

الهاتف رقم ١١٦١١۷.

الطبيبات واالطباء سيقولون لكم ما يتوجب عليكم عمله. سيوضحون 

لكم ما إذا كان هناك إحتامل اصابة بفريوس كورونا املستجد, ويف حالة 

ما يستدعي لوجود اسباب مربرة للشك باإلصابة سيعلموكم باالجرائات 

التشخيصية و العالجية.

يف حالة الطوارئ اتصل بالرقم  ١١۲.



نصائح للموظفات واملوظفني

ضع بإعتبارك: عند عودتك من منطقة خطرة )داخل او خارج البلد(, عليك 

البقاء يف الحجر ١٤ يوما. يف هذه الحالة ميكن ان ال تتحصل  عيل معاش 

مقابل فرتة الحرض. ال يوجد لديك حق بشكل اوتوماتييك لعطلة مدفوعة 

األجر.

رمبا عليكم من اجل الحجر الصحي ان تحتسبو ايام عطلكم او الساعات 

االظافية. او عطل غري مدفوعة االجر. او رمبا عليكم العمل من البيت ) مكتب 

املنزل(. إسأل رب عملك.

ما يتوجب عمله بعد السفر؟

الوافدين الملانيا تطبق عليهم القيود التالية

األشخاص العائدون من املناطق الخطرة فورا عليهم حجر انفسهم   •

يف بيوتهم او يف اماكن حجر اخرى. عليهم البقاء هناك ١٤ يوما.

العائدون من املناطق الخطرة عليهم اإلعالم عن قدومهم فورا,   •

عند وصولهم الملانيا عليهم اإلتصال باملكتب الصحي والقول بانهم عادو الملانيا 

من السفر. مكتب الصحة سيقوم باالستعالم والتحكم. )معلومات االتصال 

اتطلع عىل ظهر الصفحة(

www.rki.de/covid-19-risikogebiete

هنا ميكنك االطالع عىل قامئة متجددة باملناطق الخطرة:
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ما يتوجب عمله بعد السفر؟

املكتب الصحي  بجيسن

الخط الساخن للكورونا:

تليفون: ۰٦٤۱۹۳۹۰۳٥٦۰

اإلثنني اىل الخميس: ۸ صباحا اىل ٤ مساًء

الجمعة: ۸ صباحا اىل ۲ ظهرا

السبت: ١١ صباحا اىل ۳ مساًء

  

الربيد االلكرتوين:

كاتبنا او هاتفنا 

نحن نتحدث لغات متعدده

عادة ما ميكننا تنظيم إعادة إتصال بكم بلغتكم!

hygiene@lkgi.de

إستامرة إبالغ عن العائد من السفر، عرب االنرتنت


