
                .باشد یم یپس از ورود به کشور آلمان الزام ریموارد ز تیعار

              

ه ملزم ب باز خواهند گشت یسفر تجار ای التیاز سفر تعط ندهیآ یکه در روزها و هفته ها یکسان

.کرونا هستند روسیاز پخش و یریدر رابطه جلوگ ریموارد ز تیرعا  

,دکتر  116117ا شماره تلفن ب یمشابه به سرماخوردگ ایمشاهده عالئم  مشکوک و در صورت 

دیرابطه اطالع ده نیمراکز بهداشت در ا ای یخانوادگ       

تیبه سا شوندیمحسوب م  کرونا نهیپر خطر در زم ییکشورها که جز ییکشورها ییشناسا یبرا  

 Robert-koch-Instituts  www.rki.de. دیمراجعه کن ما ینترنتیا   

 

 یبرا ی. خطر باالترشوندیپر خطر محسوب م یکه جزء کشورها ییصورت بازگشت از کشورها در

                                                                               .کرونا وجود دارد روسیانتقال و

 

   دوره شما  نی.در ادیباش یخانگ نهیروز در قرنط 14دوره  کی یبه محض ورود به آلمان برا دیشما با

دیکن  .ر در سایت مراجعه کنیدشتیاطالعات ب ی. برادیکن یخوددار گرانیاز تماس با د دیبا  

www.hessen.de 

  CoroNetz - تیسا قیاز بازگشت خود از طراداره بهداشت مربوطه با  دیشما موضف هست     

www.mkk.de    .دیگزارش ده

 

؟دیفدرال آلمان وارد شو یبه جمهور دیخواهیشما م    

باشد یم ریبه شرح ز یریشگیمشاهده شود و موارد پ دیکه با یمحافظت اقدامات  

همسر و  نیکنند همچن یم یمکان زندگ کیکه همراه مسافر در  یکسان یخانواده حت کیافراد  یتمام

حساس مانند  یطهایهم خانه شما در مح ای. به خصوص اگر همسر و شوندیموارد م نیکودکان شامل ا

افراد اجازه ورود به  نی. فرزندان اکنندیکار م مارستانهایب ایخانه سالمندان   ایمدرسه   ایمهد کودک و 

سالمت فرد مسافر حاصل نشده را ندارند ضعیتمدارس و همسرشان اجازه کار تا اطالع از و   

با مشخصات اسم نام یفرم  از ماه جول قیاز طر کنند یم یمسافر زندگ نیکه با ا یافراد تمام ; سال  

.شوندیثبت م در این فرم تولد  ،مدرسه ،شغل سال نام خانوادگئ و    

 ایاجازه به انجام کار  ایکه آ دیخود مشخص کن و مشاوره دکتر یشیتست آزما کیبا  دیتوانیم شما

مالقات با دیگران را  توانید دوباره س شما فقط بعد از انجام ازمایش می.پریخ ای دیهست دادن سیتدر

.                                                                                               دداشته باشی  

دیمراجعه کن  تیدر سا شتریاطالعات ب یبرا  

www.mkk.de 



م؟یمحافظت کن گرانیاز د چگونه  

وجود  ادیدهد خطر به معرض آلوده شدن به کرونا ز یمناطق پر خطر ،همچنان که اسم آن نشان م در

.دارد  

و  مارستانهای،مهد کودک ب یاز مراکز درمان دییایب.شود اریبه بس لیتبد کیکه عفونت از  دینده اجازه

.میمحافظت کن شتریخانه سالمندان ب  

www.mkk.de 


