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  یلعف تیعضو دروم رد یلک تامولعم
 

 ضرم کی هب رجنم ،دوش یم هتخانش زین 2-سراس سوریوانورک مان اب هک )19-دیووک( سوریوانورک
 نیچ قلخ يروهمج ناهو رهش رد راب نیلوا و دشاب یم )ریگاو( يرسم ضرم نیا .دوش یم یسوریو
   .تسا هدش هدهاشم

 سوریو هک – 2010 و 2009 لاس زا راب نیلوا يارب یناهج تشادهب نامزاس 2020 چرام هام 11 خیرات رد
   .درک یفرعم )یمدناپ( ریگ ناهج ار يرسم ضرم نیا -دوب هتفای شرتسگ  یکوخ يازنولفنآ

 نودب ياه تنوفع رب هوالع  .تسا توافتم فعض و تدش اب هارمه عونتم و تسین ناس کی يرامیب ریس
 ات یسفنت تالکشم و ولهپ هنیس رب لمتشم اضعب .دشاب یم  طسوتم ات فیفخ روط هب زین ضرم هرود ، تمالع
 یتامولعم نونک ات ،يرامیب نیا تدمزارد ياه بیسآ دروم رد .تسا رامیب گرم هب رجنم  و هیر ییاسران
    .تسین سرتسد رد

 نآ میالع نیلوا روهظ و يرامیب هب ندش باصم نیب اما تسا زور شش ات جنپ ضرم نیا یگتفهن ي هرود
 يدراوم رد ،یناهج تشادهب نامزاس طسوت هدش هیارا تاعالطا قبط .دریگ یم رب رد ار هتفه ود یهاگ
 تدم ،دیدش دراوم رد .دبای یم دوبهب هتفه ود فرظ رد رامیب درف ،دنک زرابت فیفخ میالع اب ضرم هک
  .دشک یم لوط هتفه شش ات هس ضیرم يدوبهب نامز

 نیا هب باصم دارفا رامش و ضرم نیا یناهج يریگارف تیعضو دروم رد تاعالطا بسک يارب -
  .دییامن هعجارم زنیکپاه ناج هاگشناد تیاس بیو هب نآ زا یشان تافلت زین و ناگتفایدوبهب و ضرم
 رد زنیکپاه ناج هاگشناد تیاس بیو رد دیناوت یم  ار 2020 چرام 19 خیرات  دیدج تاعالطا

 https://coronavirus.jhu.edu/map.html .دییامن هظحالم ریز سردآ

 دیناوت یم ریز سردآ رد و دنک یم هیارا ار سوریوانورک ضرم تاعالطا زین خک تربار توتیتسنا -
   .دییامن هظحالم ار 2020 چرام 13 خیرات رد هدش هیارا تامولعم

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

 لحارم و دیریگب سامت ینامرد زکارم اب اروف كوکشم ای و ندش باصم تروص رد هک دوش یم هیصوت
  .دییامن يریگیپ ار نآ يوادت

 ات ) .دینک تاعالطا بسک نات یتمالس يارب تشادهب ترازو يرارطضا طخ زا نینچمه دیناوت یم امش
   :نفلت یناملآ نابز هب اهنت هظحل نیا
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  :هک یصاخشا دنک یم هیصوت تشادهب ي هرادا  .دشاب یم سرتسد رد  20 – 8 تعاس زا زور ره

  ای و هدوب سامت رد ضرم نیا هب باصم رفن کی اب زور هدراهچ زا رتمک فرظ رد •

 هناشن زا( ضرم نیا میالع و هتشگرب هدولآ قطانم زا  زور هدراهچ زا رتمک فرظ رد هک یصاخشا •
   ،دنراد ) شش /هیر تنوفع ات شزیر و یگدروخ امرس ياه

 نارتکد .دنریگب سامت ناش ي هیحان تشادهب و یتمالس ي هرادا اب نفلت طسوت و دننامب هناخ رد دیاب
 تیعضو هب هجوت اب زین و خک تربار توتیتسنا  طسوت قطانم  يدنب هدر ساسا رب یتمالس ي هرادا
 ،2020 چرام 15 خیرات ات خک تربار توتیتسنا .دننک یم ذاختا میمصت نآ يریگیپ دروم رد رامیب
   .تسا هدرک يدنب هجرد رطخرپ ي هدر رد ار ریز قطانم

 انورک سوریو هب یگدولآ رظن زا رطخ رپ قطانم

 ایلاتیا •

 ناریا •

 )ناهوو رهش لومش هب( یبوه تیالو :نیچ •

 )گناسگنویگ ي هرک لامش( ود -كوبگناسگنویگ تیالو :یبونج هرک •

 )هندرآ ناپماش و ،نگنیرتول ،ساسلا لماش( قرش ي هیحان :هسنارف •

  لوریت تیالو :شیرطا •

 دیردام :ایناپسا •

  كرویوین و نتگنشاو ،اینروفیلاک تالایا :اکیرما •

  )نلافتسو نیار درون تلایا( گربزنیاه كرهش :ناملآ رد هدید بیسآ قطانم •
 

 نیا ،دنرادن يرامیب ي هناشن اما ،هتشگزاب رطخرپ قطانم زا زور هدراهچ زا رت مک فرظ رد هک یصاخشا
 یصخرم هب زاین هکیتروص رد و دننامب هناخ رد رفس زا تعجارم زا سپ زور هدراهچ تدم هب دیاب صاخشا
   .دننک راک هناخ زا ناکما تروص رد ای و دننک لصف و لح امرفراک اب ار هلأسم نیا دنناوت یم ،دشاب يراک

 نیدب  .دنورب سناژروا زکرم کی هب دیاب ،دنراد ار يرامیب نیا دیدش ياه هناشن هک ینارامیب طقف •
 ندش باصم ناکما دروم رد و هتفرگ سامت نفلت اب ینامرد زکارم هب هعجارم زا لبق دیاب روظنم
   .دیهدب تامولعم 19-دیووک سوریو هب
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 ینفلت سامت اب -دنوش یم نیمأت همیب ياه تکرش هب هتسباو نارتکاد طسوت هک –رتکد هب یسرتسد تامدخ

 یم سرتسد رد زین ،ناش لزنم رد 19-دیوک هب باصم نارامیب هب یگدیسر تهج 116117 ي هرامش هب
  .دییامن هعجارم خک تربار هسسوم تیاس هب رتشیب ياه هیصوت اب ییانشآ تهج .دشاب

 ياه هیصوت ،يرامیب نیا هب كوکشم دراوم زین و رامیب تیعضو یبایزرا تهج زین نارامیب جلاعم کشزپ
  .دنریگ یم رظن رد ار خک تربار هسسوم

  :هک تسا یناسک مامت لماش كوکشم دراوم

 هدراهچ لالخ رد یسفنت تالکشم و هیر تنوفع دننام دیدش ياه هناشن ای و ضرم یلک ياه هناشن •
 ای و هتشاد 19-دیووک ضرم هب التبم رامیب کی اب سامت زا سپ زور

 اب هارمه ای و نودب یسفنت تالکشم و هیر تنوفع دننام دیدش ياه هناشن ای و ضرم یلک اه هناشن •
 .دننک یم هدهاشم زور هدراهچ لالخ رد رطخ رپ قطانم هب رفس زا تشگزاب زا سپ ار بت

 يرامیب تست هب مادقا زین ریز دراوم رد ،خک تربار هسسوم لمعلا روتسد قبط دنناوت یم ناکشزپ نانچ مه
  :دننک 19-دیووک

 و هتشاد بت نودب ای و هارمه یسفنت تالکشم و تنوفع دننام يرامیب دیدش ياه هناشن هک یناسک •
 ای و دنا هتشگزاب زور هدراهچ لالخ رد )ناملآ لخاد رد( رطخ رپ قطانم زا

 نیزگیاج ياه صیخشت نودب سوریو هب اه شش ندش باصم زا يژولویدار ای و ینیلاب دهاوش رگا •
 .دشاب دوجوم ضرم نیا هب ندش باصم دیدش ياه هناشن ای و رگید

 هدراهچ یط رد ای و هدوبن سامت رد انورک هب باصم دارفا اب صاخشا هک يدراوم رد  19-دیووک شیامزآ
  .دشاب یمن مزال ،دنرادن ار يرامیب ياه هناشن و هتشگنزاب رطخ رپ قطانم زا زور

 ،دوش یم تخادرپ همیب ياه تکرش طسوت 2020 يروربف لوا خیرات زا انورک ضرم تست/شیامزآ هنیزه
 عون چیه امش هک یتروص رد .دهد تیاده و مزال ار انورک تست ترورض کشزپ کی هکنیا زا سپ هتبلا

 دوخ يرهش ي هیحان رد عقاو Gesundheitsamt یتمالس ي هرادا اب افطل ،دیرادن )همیب( ینامرد ششوپ

 .دیریگب سامت


