الگوهای رفتاری و پیشنهادها
جهت حفاظت از خود و دیگران در برابر کرونا
از خودتان و دیگران محافظت کنید!

حریم شخصی و خانوادگی
	تا جایی که امکان دارد ،در خانه بمانید .مخصوصا از ارتباط با
سالمندان و اف راد دارای سابقه بیماری بپرهیزید ،تا منجر به ابتالی آنان
نشوید .ب رای برق راری ارتباط ،از تلفن ،ایمیل ،چت و غیره استفاده کنید.
	در بیمارستان ها و سایر مکانهای م راقبتی قوانین بهداشتی را رعایت
نمایید.
	تهویه هوای اتاقها را به طور منظم انجام دهید و از برق راری هرگونه
تماس از قبیل دس تدادن و بغل کردن یکدیگر خودداری کنید.
	اگر که یکی از اف راد خانه دچار بیماری است ،اتاقی جدا از سایر اف راد
خانواده به او اختصاص دهید ،و سایر اف راد خانواده نیز تا حد امکان
فاصله را از این شخص رعایت کنند.

محیط شغلی
	در صورتی که رئیستان موافقت م یکند ،در خانه کار کنید.
	ق رارهایکاری را تا حد امکان از طریق ایمیل و یا تلفن ترتیب دهید.
درصورت امکان ،جلسات کاری را تلفنی و یا ازطریق تل هکنف رانس
برگ زار کنید .جلساتکاری اضط راری باید خیلی کوتاه و در مکانی که
اصول بهداشتی در آن رعایت شده برگ زار شود .فاصله  1.5متری را از
دیگر اف راد ،رعایت کنید و از هرگونه برق راری تماس از قبیل دس تدادن
خودداری نمایید.
	نهارتان را به تنهایی میل کنید .مثال در دفتر کارتان.
	اگر که بیمار هستید ،در خانه بمانید و به درمان بیماریتان
مشغول شوید!

	تا حد امکان از رفتن به م راکز خرید خودداری کنید و اگر که ضروری
است ،در مواقعی که م راکز خرید خلوت هستند ،بروید .در مغازهها هم
فاصله ایمنی را از سایر خریداران رعایت کنید .م یتوانید به جای خرید
حضوری ،خرید خود را از طریق خدمات پیکی انجام دهید.
	انجام فعالیت های ورزشی (نظیر دویدن) و یا پیادهروی ،حداکثر
باهم راهی یک نفر صورت گیرد .در این هنگام هم فاصله را رعایت
کنید.
	به کسانی که به کمک احتیاج دارند ،کمک کنید! در تهیه مایحتاج
زندگی و در امور روزانه ،به سالمندان ،اقوام بیمار ،همسایه ،اف راد
ت کسرپرست و هرفردی که نیازمند کمک است ،یاری رسانید .به
آپارتمان کسی وارد نشوید بلکه اقالم خریداری شده را تحویل داده و یا
در جلوی در بگذارید.
	از مهمانی دادن یا مهمانی رفتن خودداری کنید ،ب هطور مثال جش ن
تولد ،دورهم یهای خانوادگی ویا بازی های دست هجمعی بچه ها .این
قبیل فعالیت ها فقط با اف رادی که در یک خانه زندگی م یکنند ،امکان
انجام دارد .فقط از این طریق است که م یتوان از انتشار این ویروس
جلوگیری کرد.
	از استفاده از خدمات تلفنی مانند خدمات مشاوره تلفنی یا سایر خدمات
بح ران در صورت لزوم نترسید.
	امکانات تلفنی متعددی تدارک دیده شده ،که م یتوانید تلفنی سواالت
خود را درباره زندگی در این ش رایط بپرسید.

وسایل نقلیه
عمومی و مسافرت
	تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید و به جای
آنها از دوچرخه یا خودروی شخصی خودتان استفاده کنید
و یا پیاده طی مسیر کنید.
	از سفرهای غیرضروری ،حتی داخل خاک آلمان ،خودداری کنید.
	مرز بسیاری از کشورها بسته شده و خطوط هوایی هم به صورت خیلی

حضور در اجتماع
	در اماکن عمومی ،حداکثر با ی کنفر هم راه و یا فقط با اف راد
خانوادهتان ،حضور پیدا کنید.
	از تجمع خودداری کنید و فاصله ایمنی یعنی  1.5متر را رعایت نمایید.
	فقط در صورت اجبار ،به موسسات دولتی م راجعه کنید مثال دفاتر
فد رال یا ادارات رسمی و جلسه با مقامات .درحال حاضر بسیاری از
موسسات خدمات تلفنی هم ارائه م یدهند.

برای کسب اطالع در این خصوص ،به وب سایت منطقه سکون تتان و
یا شهرتان مراجعه کنید.
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دفترچه عفونتهای ویروسی_رعایت بهداشت ،حافظ شما راهکارهایی را در
خصوص رعایت نکات بهداشتی الزم ،جهت مقابله با ویروس کرونا ارائه م یکند.
اطالعات بیشتر و سواالت پرتک رار در خصوص ویروس کرونا را م یتوانید در وب
سایت زیر بیابید www.infektionsschutz.de :و www.bzga.de

همچنین در خصوص اقدامات خاص
هر منطقه و ناحیه کسب اطالع کنید.

