
 

 

   ویروس کرونا مورد ا جدید ترین اطالعات در

 چگونگی عملکرد در موارد مشکوک به  مریضیهای عقونی

 

های پزشکی تماس بگیرید و بدون اعالم قبلی، کنید ، لطفا با پزشک خانواده و یا خدمات فوریتاگر عالئم بیماری را در خود مشاهده می

 به مطب پزشک یا اورژانس مراجعه نکنید

 

 با پزشک خانواده خود تماس بگیرید

 ۱۱۶۱۱۷شماره تلفن:  -روزی برای بیماران در دسترس استشبانه  صورتخدمات مکالمه پزشکی، به

 ۱۱۲شماره تلفن:  -کندشماره تماس خدمات اضطراری، در شرایطی که خطر جدی شما را تهدید می

 

داشت از پزشک خانواده یا اداره " )مرکز آزمایش( خواهندDiagnosestelleافرادی که تست ویروس در شهر اگسبورگ در "

 گیرند.( قرار مالقات می(Gesundheitsamtیبهدار

عمومی مشاوره  

08214444-324: آگسبورگ شهر شهروندی تلفن  

 اگر. است دسترسی قابل ظهر از بعد 6 تا صبح 10 از یکشنبه و شنبه ، بعدازظهر 6 تا صبح 8 از جمعه تا دوشنبه از شهروندان تلفن

بگیرید تماس دوباره لطفا: هستند شغولم خطوط همه  

 

09131 6808-5101 خط تماس ویروس کرونا در ایالت بایرن:   

 

مخاطب افراد برای مهم اطالعات  

  ویروس که افرادی همه برای COVID-19  دار  وجود مهمی مقررات ،در اتها مثبت اعالم شده، در تماس بوده اند  

2و  1مخاطبان رده   

( عفونت  از بیشتری و درصد باالتری خطر ، نزدیک تماس )   1تماس با رده و دسته  

 ویا ( صورت در صورت) اید بوده روبرو یکدیگر با آن در که ، اید داشته مبتال تماس فرد با تماس دقیقه 15 حداقل اگر -

  طینهروز در قرن 14 در ، باید استفراغ( انجام گرفته با تماس ، دهان به دهان تنفس ، بوسه)از طریق بدن مایعات با تماس

 در توانید می را بیشتر شود. اطالعات می آغاز آلوده فرد با تماس آخرین از بعد روز زا خانگی بسر ببرید. و قرنطینه خانگی

           کنید .                                                                                      مشاهده کچ رابرت موسسه بروشور

                               

تماس با رده و دسته دوم) خطر عفونت کمتر( -  

 می زده تخمین کمتری عفونت خطر ، اید بوده اتاق همان در فقط یا و اید بوده تماس در بیمار شخص با دقیقه 15 از کمتر اگر

 خانه(. در در ماندن ، مثال برای) شود محدود است ضروری کامالا  که آنچه به باید اجتماعی های تماس ، حالت این در شود.

اجباری نیست.  صورت قرنطینه خانگی این  



 

 

دهم؟ انجام باید کاری چه مخاطب شخص عنوان به من  

کنید کنترل را خود سالمتی-  • 

 طول در اگر .روز در بار دو بدن دمای گیری اندازه جمله از - است ضروری سالمتی وضعیت بر نظارت ، مورد دو هر در

ا  ، کنید می تجربه را تنفسی مشکالت یا اندام درد ، سردرد ، سرفه ، تب مانند عالئمی خود یانزوا دوره  از بالفاصله لطفا

kontaktpersonal.corona@augsburg  .از طریق ایمیل با را مطلع کنید بگیرید تماس 08212065-324  شماره با یا و

بمانید.  خانه در   

112 تلفن شماره با ، درمانی عالئم به ازنی صورت درو  KVB  با در 116177با شماره تلفن  زندگی  بحرانی شرایط در  

اورژانس  تماس بگیرید. خدمات  

ا  دهید. اطالع مربوطه دفتر به ، اید شده بندی طبقه مخاطب شخص عنوان به که تلفن طریق از لطفا  

ا  ، صورت هر آگسبورگ(. در ساکن هروندانش برای" )مخاطب افراد برای پرسشنامه" فرم تکمیل -  را مخاطب پرسشنامه لطفا

contactpersons.corona@augsburg.de کنید آدرس ارسال به را شده تکمیل فرم و  

)PDFپرسشنامه برای افراد مخاطب )سند  

بگیرید. تماس 08214444-324  تلفن شماره با لطفا ، ندارد وجود شما برای امکان این اگر  

بهداشتی اقدامات رعایت   

کنید( مراجعه باال به) نزدیک مخاطبین با جداسازی خانه  

 

که  گرفت خواهد تماس شما با بهداشت وزارت ، شود انجامباید   باال در شده ذکر مطالب از فراتر یاقدامات لزومی برایاگر

ا  ، بکشد طول مدتی فعلی شرایط در است ممکن باشید. صبور لطفا  

؟ مخاطب شخص با ارتباط  

 نمی اعمال عالئم شخص مخاطب هستند، از عاری دوستانی که یا و همکاران ، خانواده اعضای برای ابتدا در فوق قوانین

 شود

 نیز غیره و خانواده اعضای ، شود مثبت باشد وتأیید  کرونا ویروس یا و کند تجربه را عالئممخاطب  شخص اگر ، حال این با

محسوب می شوند. مخاطبشخص   عنوان به خود  

 

 

 

 

 

 

 

 . 

https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/umwelt_soziales/gesundheit/200317-Corona-Kontakt-Formular.pdf


 

 

کنم محافظت کرونا ویروس از را دیگران و خود توانم می چگونه  

کنیم کمک  وناویروس کر شدن و تاخیر کند به و کنیم محافظت دیگران و خود از توانیم می ما از یک هر  

مورد آن بشکل خفیف ظاهر می شود. 4مورد آن،  5 ازهر و است مسری بیماری بسیار   COVID-19 بیماری   

 تحت طوالنی مدت به بیماریهای دیگری داشته اند، باید اشخاصی که از قبل و مسن می شود. افراد بیمار شدت به پنجم نفر

بدهند. دست از را خود جان بیماری این اثر در توانند می و بگیرند ارقر ویژه های مراقبت  

 شیوع سرعت کاهش هدف با باید اقدامات همه ، است. بنابراین نشده انجام خاصی درمان و واکسیناسیون حاضر حال در

شود. انجام بیماری  

!است ما همه و کارفرمایان ، مسئوالن عهده بر امر این مسئولیت  "منحنی کردن صاف"    flattenthecurve 

 که است اینگونه .کنیم کندتر را کرونا ویروس  گسترش و کرده کمک" منحنی کردن صاف" به توانیم می اکنون ما از هریک

، ) RKI 2020|  12 اپیدمیولوژیک بولتن: منابع و عکس) کنیم می محافظت بیماران و سالمندان ، عزیزان ، خود از   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهیم انجام باید همه وناکن که کاری  

کند. می منتقلرا  عفونت ای  قطره طریق از ویروس .کنید حفظ را خود فاصله  

 ممکن حداقلرا به   خصوصی.ارتباطات دهید کاهش ممکن حداقل به را اجتماعی مخاطبین .است ممنوع ها گروه و جمعیت

 کاهش دهید.

 در خانه بمانیدو مرتبا هوای خانه را تهویه کنید. -

دادن( دست ، بوسیدن) کنید خودداریمعمولی موقع دیدار رسوم و آداب از  

ثانیه با صابون دستتان را بشویید. 20. حداقل بشویید صابون با مرتب طور به را دستها  

دست نزنید.  به صورتتانصورتتان را لمس نکنید و   

پاک کنید. دست آرنج  یا و دستمال در را عطسه و سرفه .کنید رعایت را عطسه و سرفه اصول ایمنی نوع   



 

 

کنید. عفونی ضد و تمیز را همراه تلفن نمایش صفحه   

گروه درست کنید. پیشنهادات عملی و ممکن ارائه دهید.  همسایگان و خانواده کمک با برای کمک به اقشار آسیب پذیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

شود می اعمال نیزکار محل در همچنین ها توصیه  

کنید تهویه مرتب طور به  

کنید حفظ خود همکاران با را خود لهفاص  

کنید. خودداری اکیدا دادن دست از و کنید استفاده خود قلمهای فقط از خودکار و   

با آنها در  ویدئویی کنفرانس طریق از و بیاندازید تعویق به یا لغو مثال عنوان به را( شغلی) غیرضروری سفرهای است بهتر

 تماس باشید.

.بمانید خانه در عفونی دارید، اگربیماری  

اند کرده کارمندان به را« خانهکار از »از طریق  حل راه ارائه به شروع کارفرمایان از بسیاری  

 

هستند. تعطیل آوریل 19 مهد کودکها تا و مدارس  

تعطیل  ( ماه آوریل 19 تا) پاک عید تعطیالت پایان تا 2020 مارس 16 دوشنبه روز ازدر ایالت بایرن  رسد های کالس

تند.هس  

)مهد روزانه های مراقبت مراکز در کودکان ورود ، 2020 آوریل 19 شنبه تا 2020 مارس 16 دوشنبه از ، این بر عالوه

.ندارد وجود کودک از مراقبت ممنوع خواهد بود. های دیگر روزانه مراقبت مراکز و، کودک(  

0821 324-7888 کودک مهد مراکز و مدارس برای شهری ثابت تلفن   

  


