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ویروس کرونا کووید –19-معلومات فعلی

باشندگان محترم
شیوع کرونا در حال کاهش است .اکثر مردم واکسین شده یا اینکه شفا یافته اند و از این لحاظ از ابتال به یک دوره جدی
مریضی مصوون می باشند .با درنظرداشت این پیشرفت خوب ،شورای فدرال تصمیم گرفته است تا اکثر تدابیر
سرتاسری در مقابل همه گیری کرونا را لغو نماید.
لغو پوشیدن اجباری ماسک
اجبار به پوشیدن ماسک در محل اقامت ،مغازه ها ،رستوران ها ،مکاتب ،مکان های عمومی و محل کار از همین
اکنون برداشته شده است .ماسک های بهداشتی هنوز هم باید فقط در وسایط حمل و نقل عمومی و در مراکز صحی
(معاینه خانه ها ،شفاخانه ها و غیره …) پوشیده شوند.
باشندگانی که به علل شخصی یا مسایل صحی می خواهند مثل گذشته در اقامتگاه از ماسک استفاده کنند ،می توانند و
باید این کار را انجام دهند .هنوز هم از سرپرست تان ماسک های بهداشتی به دست آورده می توانید.
لغو ممنوعیت بازدید از اقامتگاه ها
ممنوعیت بازدید از اقامتگاه به علت کرونا ،از هم اکنون لغو شده است .به بازدید از پناهندگان در اقامتگاه های دیگر
از ساعت  8صبح تا  10شب دوباره اجازه داده شده است.
نکات آتی نیز صدق میکند:
جداسازی در صورت تست مثبت کرونا
افرادی که تست ویروس کرونای شان مثبت شده باشد باید حداقل  5روز خود را از دیگران جدا نمایند .اگر عالئم
معمولی مریضی را در خود می بینید ،لطفا با تیم مراقبت تماس بگیرید.
نحوه رفتار و تدابیر بهداشتی
نحوه رفتار و تدابیر بهداشتی شناخته شده (شستن دست ها ،حفظ فاصله و غیره) همچنان مهم است زیرا ویروس کرونا
هنوز در گردش است و قابل سرایت می باشد.
با تشکر

ما مانند شما خوشحالیم که پس از سپری شدن دو سال از بیماری همه گیر کرونا ،امکان آن به وجود آمده است که از
اقدامات متذکره صرفنظر کنیم .اما این ویروس هنوز گم نشده است .همه ی ما در قبال خود و همنوعان خود مانند
گذشته مسوولیت بزرگی به عهده داریم .لذا از شما تقاضا داریم که احتیاط نموده مسایل بهداشتی را رعایت کنید و در
صورت بروز هرگونه مشکل صحی فورا با ما تماس بگیرید .از شما تشکر می کنیم!
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