حقائق ومعلومات عن مرض فيروس كورونا (كوفيد)19-
نسخة منقحة بتاريخ  17مايو  /ايار 2021
إعتبارا ُ من يوم  9يونيو  /حزيران  2021يسري ما يلي :
 مسموح الخروج طوال اليوم.
 الحفاظ على ترك مسافة متر واحد  1على االقل خارج البيت في الهواء الطلق عن االشخاص اآلخرين.
 في االماكن العامة المغلقة (على سبيل المثال الدوائر الحكومية والشبه الرسمية والمصارف والمحالت والصيدليات الخ)
يجب كذلك الحفاظ على ترك مسافة متر واحدعلى األقل كما وينبغي ارتداء كمامة وقاية نوع .FFP2
 ت ُسمح اللقاءات خارج البيت في الهواء الطلق بين  16أشخاص كحد أقصى (+االطفال) .ويجب االلتزام في الحفاظ على
ترك مسافة متر واحد على االقل خارج البيت في الهواء الطلق.
 تسمح اللقاءات في االماكن العامة المغلقة بين  8أشخاص كحد أقصى ( +األطفال) . .أما في االماكن الخاصة كالبيوت
والشقق (مثل زيارة األصدقاء وافراد العائلة) ،فإنه ينبغي مراعاة قواعد النظافة والحفاظ على ترك مسافة.



داخل جميع وسائل النقل العامة من الباصات والترامات والقطارات ومحطة القطارات

ينبغي عليكم ارتداء كمامة

وقاية نوع .FFP2
 في جميع المتاجر والحالت

ومراكز االستعالمات وتقديم المشورة والدوائر الرسمية والمتاحف والمكتبات وما شابه

ذلك ينبغي ارتداء كمامة وقاية نوع FFP2

والحفاظ على مسافة  1متر واحد على االقل.

 ومن أجل الذهاب والتردد على المطاعم والمقاهي والفنادق وصاالت السينما والمسارح والمراكز الرياضية ومحالت
الحالقة وتصفيف الشعر والتجميل وعيادات العالج الطبيعي وما شابه يجب ان تتوفر عند الشخص واحدة من نقاط "تم"
الثالثة التالية :
 oتم الفحص  :مطلوب منكم إجراء اختبار  COVID19-PCRسلبي أو اختبار  COVID19المضاد للجينات (ينبغي
إجراء اختبار  COVID19-PCRخالل الـ  72ساعة الماضية ،و اختبار  COVID19المضاد للجينات خالل
الـ  48ساعة الماضية ،واختبار  .COVID19المعمول شخصيا ً خالل الـ  24ساعة الماضية .كما و يجب أيضا ً
إبراز وإظهار نتيجة االختبار خالل المراجعة).
 oتم التطعيم  :لقاح ( COVID19إعتبارا ً من اليوم الثاني والعشرين  22من التطعيم األول ،يعتبر اإلثبات ساري

المفعول ←

بطاقة التطعيم الصفراء أو كارت التطعيم أو البيانات الواردة في بطاقة التطعيم اإللكترونية).

 oتم الشفاء و التعافي :شهادة من الطبيب تؤيد االصابة بمرض  COVID19والشفاء منه بالفعل (يجب أال تكون
اإلصابة بالمرض قد مضى عليها أكثر من  6أشهر).
 عند الدخول الى المطاعم والمقاهي والفنادق وصاالت السينما والمسارح والمراكز الرياضية ومحالت الحالقة وتصفيف
الشعر والتجميل وعيادات العالج الطبيعي وما شابه ذلك ينبغي ارتداء كمامة وقاية نوع .FFP2
 هناك فرصة إلجراء االختبار المجاني في مراكز االختبار وفي العديد من الصيدليات على الموقع:
https://www.testen.steiermark.at/
 المزيد من المعلومات عن لقاح  Covid-19وبعشرة  10لغات متوفرة على موقع منظمة زيبرا : ZEBRA

https://zebra.or.at/aktuelles?detailId=91

المصادر247.VO: Covid-19 Öffnungsverordnung, Gesundheitsministerium, RKI, RKÖ :

يتم فرض غرامات كبيرة ،في حالة عدم الحفاظ على ترك مسافة بقدر متر واحد على األقل.
يتم فرض غرامات كبيرة ،في حالة عدم ارتداء كمامة الوقاية.
إن كانت لكم إستفسارات وأسئلة حول قواعد اإلغالق العام ،يرجى االتصال هاتفيا ً بقسم تقديم المشورة القانونية في منظمة زيبرا
 ZEBRAعلى رقم الهاتف التالي

. 0316/835630

ان أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد .كيف يمكن لكم حماية أنفسكم من فيروس كورونا ؟









ال مصافحة وال عناق وال تبادل للقبالت.

تجنب لقاء أو االتصال باألشخاص الذين يسعلون و  /أو يعطسون.
غسل اليدين بالصابون بشكل متكرر.
وضع كوع المرفق أمام فمكم عند العطس أو السعال.
ارتداء كمامة لوقاية الفم واألنف.
والحفاظ على ترك مسافة مترواحد  1على األقل عن االشخاص اآلخرين.

من يقدم لكم المساعدة في حالة المرض؟
 في حالة المعاناة من الحمى أو السعال :اتصلوا بطبيب األسرة أو الطبيب العام!
 في حالة وجود أعراض االصابة بفيروس كورونا مشتبه فيها (الحمى أو السعال أو ضيق في التنفس) إتصلوا برقم هاتف
الطواريء الصحية

 / 1450رقم الصحة

 للحصول على معلومات عامة يرجى االتصال بالوكالة النمساوية للصحة واألمن الغذائي

المصادر247.VO: Covid-19 Öffnungsverordnung, Gesundheitsministerium, RKI, RKÖ :

0800 555 621 :

