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أحدث المعلومات عن فيروس كورونا (كوفيد)19-

السكان األعزاء:
إن أعداد اإلصابات بفيروس كورونا آخذة في االنخفاض ،فأغلب السكان قد تلقوا التلقيح أو تعافوا من اإلصابة ،ومن ثَ َّم
ونظرا لهذا التطور الجيد قرر المجلس االتحادي رفع معظم اإلجراءات
أصبحوا محميين من مسار مستعص للمرض،
ً
المتخذة لمكافحة جائحة كورونا في جميع أنحاء سويسرا.
إلغاء االلتزام بارتداء الكمامة
من اآلن فصاعدًا لم يعد هناك إلزام بارتداء الكمامات في مساكن اإلقامة الجماعية والمتاجر والمطاعم والمدارس والمرافق
العامة المسموح بدخولها ومقرات العمل ،غير أنه ما زال يجب ارتداء الكمامة الصحية في وسائل النقل العام وفي المنشآت
الصحية (العيادات والمستشفيات وما إلى ذلك).
يمكن للمقيمين الذين يرغبون في االستمرار في ارتداء كمامة في مساكن اإلقامة الجماعية ألسباب شخصية أو صحية ،بل
وعليهم بالطبع فعل ذلك بال تردد ،وال يزال بإمكانكم الحصول على الكمامات الصحية من مقدم الرعاية.
رفع حظر زيارة مساكن اإلقامة الجماعية
من اآلن فصاعدًا ُرفِ َع الحظر المفروض على الزيارات جراء جائحة كورونا ،ويُسمح مرة أخرى بزيارة المساكن األخرى
لالجئين من الساعة  8:00حتى الساعة .22:00
وما زالت اإلجراءات التالية سارية:
العزل المنفرد إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية
ما زال يجب على األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا عزل أنفسهم لمدة  5أيام على األقل ،فإذا ظهرت عليك
األعراض المميزة لإلصابة بفيروس كورونا فيرجى إخبار مقدم الرعاية.
القواعد السلوكية وتدابير النظافة الصحية
ما زالت اإلجراءات السلوكية وتدابير النظافة الصحية المعروفة (غسل اليدين جيدًا والتباعد بين األشخاص وما إلى ذلك)
منتشرا ويمكن أن ينتقل بين األشخاص.
مهمة للغاية ألن فيروس كورونا ال يزال
ً
جزيل الشكر

يسرنا العدول عن هذه اإلجراءات بعد مرور عامين على انتشار الجائحة ،لكن الفيروس لم يختف بعد ،فما زلنا نتحمل
مسؤولية كبيرة تجاه أنفسنا وتجاه غيرنا من البشر ،لذا نرجو منكم توخي الحذر واالستمرار في االلتزام بتدابير النظافة
فورا إذا ظهرت لديكم مشكالت صحية .شكرا جزيال لكم!
الصحية واالتصال بمقدم الرعاية ً
مع أطيب التحيات
شعبة رعاية الالجئين
Stephan Müller

Marcel Thueler
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