معلومات عن فيروس كورونا

 .1كيف يمكن للمرء أن يصاب بالفيروس؟
يتم متابعة نقل الفيروس من شخص آلخر .ويحدث هذا على سبيل المثال أثناء السعال والتكلم أو عندما يمد
الشخص يده لآلخر للمصافحة.
 .2كيف يعرف المرء بأن لديه العدوى بالفيروس؟
إذا كان لدى المرء عدوى بفيروس كورونا ،فيحدث عنده على سبيل المثال سعال وزكام وخدوش في الحلق
وحمى .وهذا شبيه جدا ً بالنزلة الوافدة .ويحصل عند بعض األشخاص إسهال أيضاً .وتكون حالة بعض المرضى
أسوأ من حالة اآلخرين؛ ويحصل عندهم مصاعب في التنفس أو التهاب في الرئتين .
وإذا كان لدى الشخص عدوى بالفيروس ،فيمكن أن تستغرق بداية ظهور أعراض المرض لمدة تصل إلى 14
يوماً.
 .3لماذا يكون فيروس كورونا خطيرا؟
يسير المرض بفيروس كورونا عند أكثر الناس بشكل خفيف .لكن يكون مسار المرض شديدا ً عند حوالي %15
من ال َم ْعدِيين به :يصابون بصعوبات في التنفس والتهاب في الرئتين .ولقد مات حتى اآلن بسبب الفيروس قبل كل
شيء المرضى من كبار السن واألشخاص الذين كانوا قبل ذلك مرضى .
 .4مالذي يجب علي أن أفعله ،إذا ظهرت عندي عالمات المرض؟
من يكن لديه حمى وسعال أو ضيق في التنفس ،ويسكن في منطقة يوجد فيها أشخاص تم عدواهم بالفيروس،
فينبغي عليه االتصال هاتفيا ً بالطبيبة أو الطبيب واالتفاق على موعد.
ومن يكن لديه حمى وسعال أو ضيق في التنفس ،فينبغي عليه قدر اإلمكان التقليل من التواصل مع األشخاص
اآلخرين .حافظوا على مسافة متر ونصف إلى مترين على األقل عن األشخاص اآلخرين .
وإذا كان ممكناً ،ابقوا في منزلكم أو في غرفتكم .اسعلوا أو اعطسوا في مرفق الذراع أو في منديل الجيب ،الذي
ضروا
تتُلِفوه بعد ذلك في سلة القمامة .اغسلوا أيديكم بكثرة وبدقة (وخاصة بعد استخدام دورة المياه وقبل أن تح ِ
الطعام).
 .5مالذي يجب علي فعله ،إذا كان لدي تواصل مع شخص َمعْدي بالفيروس؟
إذا كنتم قد تواصلتم شخصيا ً مع شخص آخر عنده عدوى بفيروس كورونا ،فاتصلوا هاتفيا ً بالطبيب أو بإدارة
الصحة  Gesundheitsamtفي مكان سكنكم ،وتكلموا معهم عن ذلك .ويمكن أن يكون خط الهاتف
مشغوالً ،عندما يتصل عدد كبير جدا ً من الناس بنفس الوقت .فالرجاء منكم أن تتصلوا هاتفيا ً في هذه الحالة
بوزارة الصحة االتحادية برقم الهاتف ."030 346 465 100 ":المشورة متوفرة باللغة األلمانية فقط .

علِموا سريعا ً إدارة
وإذا كنتم تسكنون في إحدى مؤسسات استقبال الالجئين أو في مركز إقامة جماعي ،فأ َ
المؤسسة أو من يرعاكم بذلك .بلغوا ذلك أيضا ً على سبيل المثال مدرستكم ،ومدرسة تعليم لغتكم ،ومكان تدريبكم
المهني أو مكان عملكم .
 .6كيف يؤثر فيروس كورونا على الحياة اليومية  -الحياة العامة؟
فيما يتعلق بفيروس كورونا ،قررت الحكومة االتحادية ما يلي:
• العديد من المتاجر تبقى مغلقة .هذا ال ينطبق على المتاجر التي تبيع سلعا ً مهمةً في الحياة اليومية ،كمحالت
السوبر ماركت .فمثل هذه المحالت ستبقى أبوابها مفتوحة.
• جميع المنشآت الرياضية ،بما في ذلك الصاالت الرياضية والمسابح والمالعب ،تبقى مغلقة.
• تبقى الحانات والنوادي والمراقص والمسارح ودور األوبرا وقاعات الحفالت الموسيقية والمتاحف
والمعارض ودور السينما ومدن المالهي وحدائق الحيوانات ومحالت الرهان وبيوت الدعارة مغلقة.
• ال يسمح للمطاعم باستقبال الزبائن إال بين الساعة  6صباحا ً والساعة  6مسا ًء.
• التجمعات الدينية ،كالتعبّد في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية وجميع دور الصالة لألديان األخرى ،لن
تعقد حتى إشعار آخر.
• القيام برحالت داخل أو خارج ألمانيا بات أمرا ً غير مسموح به .أما الفنادق فيسمح لها بتأجير غرف فقط
ألسباب مهمة غير سياحية.
فيما يتعلق بفيروس كورونا قررت حكومة والية بادن-فورتمبيرغ ما يلي:
• إغالق رياض األطفال والرعاية اليومية والمدارس حتى نهاية عطلة عيد الفصح في  18نيسان/أبريل.
• تمنع الزيارات إلى المستشفيات باستثناء الحاالت الخاصة جداً .وأما الزيارات لدور العجزة ودور التمريض
فيجب تخفيضها إلى الحد األدنى.
• تحظر المناسبات العامة /المعارض مع أكثر من  100مشارك في أماكن مغلقة .باإلضافة إلى ذلك ،يوصى
بإلغاء جميع األحداث والتجمعات التي ليست ضرورية للغاية.
• يجب تخفيض جميع الزيارات االجتماعية غير الضرورية إلى الحد األدنى .إذا حافظ الجميع على نصف
زياراتهم المعتادة ،سنكون قد قطعنا شوطا ً كبيرا ً في الحد من انتشار هذا الفيروس.
• ال ينبغي أن يشارك األجداد في رعاية األطفال ألن األطفال غالبا ً ما يكونون حاملين للفيروس ،حتى لو كانوا
نادرا ً ما يعانون من األعراض.
• يجب على أصحاب العمل أن يم ِ ّكنوا موظفيهم من العمل من المنزل أو االقتطاع من ساعات العمل اإلضافية.
• باختصار ،قم بالنشاطات الخارجية الضرورية فقط ،واعزل نفسك في األسابيع القادمة.

 هل ما زال بإمكاني حجز المواعيد مع السلطات والدوائر الحكومية؟.7
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 ستكون الدوائر الحكومية متاحة إلى حد محدود فقط أو غير متاحة،في العديد من المدن والبلديات والمقاطعات

Keine Besuche in Krankenhäusern bis auf unabdingbare Ausnahmen / Besuche in Alten- und
 فحاول أن تجمع المعلومات التي أنت، إذا كان لديك موعد أو مسألة عاجلة ال يمكن أن تنتظر.على اإلطالق
Pflegeheimen werden auf ein Mindestmaß heruntergefahren und limitiert.
.بحاجتها عبر الهاتف على سبيل المثال أو من خالل موقع الدائرة الحكومية على اإلنترنت
Öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen werden
untersagt. Darüber hinaus gilt die Empfehlung alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig
sind, abzusagen.
الحجر الصحي؟
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 فمن الممكن أيضا ً أن يتم،إذا أصيب شخص آخر في المبنى الذي تقطنه بالعدوى

 يمكنك النظر في المتطلبات التي لديك، جنبا ً إلى جنب مع المقيمين اآلخرين في المبنى.المبنى أو جزء منهم
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Publikumsverkehr geöffnet. Wenn Sie einen Termin oder ein dringendes Anliegen haben, was nicht warten
kann, informieren Sie sich vorher bei der Behörde – zum Beispiel telefonisch oder in dem Sie auf die
Website schauen.
:الخط الساخن العام فيما يتعلق بفيروس كورونا
8. Was heißt häusliche Quarantäne?

أنشأ مكتب صحة الوالية خطا ً هاتفيا ً ساخنا ً يمكنك استخدامه لالستفسار حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا

Wenn Sie oder ein Familienmitglied sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, werden Sie und Ihre Familie
مسا ًءWohnung
6 والساعة/ ً Ihr
صباحا
9 الساعة
األحد بين
إلىeigenes
من االثنين
unter Quarantäne gestellt. Das071190439555
bedeutet, dass Sie Ihre
Zimmer
(wenn
Sie ein
Badezimmer mit Toilette haben) für mindestens 14 Tage nicht verlassen dürfen. Dies ist eine sehr schwierige
Situation, besonders, wenn auch Kinder betroffen sind. Es ist wichtig, dass Sie Ruhe bewahren und den
Kontakt zu Verwandten
Freund*innen
per Telefon
halten.
:أدناهund
الرابط
خالل الضغط على
كورونا من
يمكنك االطالع على أحدث المعلومات حول فيروس
Wenn jemand anderes in Ihrer Unterkunft
sich infiziert hat, ist es möglich, dass die gesamte Unterkunft oder
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus.html
ein Teil davon unter Quarantäne gestellt wird. Sie können sich gemeinsam mit anderen Bewohner*innen
überlegen, welche Forderungen Sie für diesen Fall an die Heimleitung haben. Sie können zum Beispiel um
frei zugängliches WLAN in der Unterkunft bitten. Sie können auch mit dem Betreiber darüber sprechen, wie
die Essensversorgung aussehen soll, falls es zur Quarantäne kommt.

Allgemeine Telefon-Hotline zum Thema Corona-Virus
Das Landesgesundheitsamt hat eine Telefon-Hotline eingerichtet, unter der Sie montags bis sonntags
zwischen 9 und 18 Uhr mit Ihren Fragen zum Umgang mit dem Coronavirus stellen dürfen: 0711/904-39555
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