
 .توبيگن دفتر منطقهبهداشت  از وزارت یمعلومات –معلومات راجع به کرونا ويروس 
منطقه در وبسايت  .وحشت و سواالتی زيادی را برانگيخته است سلسله ويروس کرونا از نوع تاج دار،

، نکاتی در مورد در مورد تحوالت جاریلين اطالعات مسوؤ  tuebingen.de-www.kreis,توبيگن 
 .رفتار و پاسخ به سواالت  شما را ارائه می دهند

برای بيماری های ناشی از ويروس ها و باکتری  زيادی خطرات زمانی شيوع عموماين  فصل  به طور 
بنابراين ما برای شما اقدامات وطرزالعمل های رفتاری ذيل را پيشنهاد می کنيم، که به طور . ها است

و نوع جديد کرونا ويروس تاج ) آنفوالنزای فصلی(عموم از عفونت در برابر سرماخوردگی، آنفوالنزا 
  :دار محافظت می کنند

 ها می توانند به دستگير دروازه ها ،  ويروساز آنجاييکه  .بشوييد ا با آب و صابوندستان خود ر
ميکروب ميتواند از طريق  ،يا اشياء مشابه آن بچسپندو نرده پله ها  / دستگيره ها ، کتاره ها

 .دست ها از آنجا منتقل شوند
 نی توصيه ما به داليل ايم، اباشندنتواند از طريق سطوح قابل انتقال  دارد کرونا ويروس  احتمال

 . می کنيم که محتاط باشيد
 و يا دستمال يک بار مصرف خود  هنگامی که سرفه و يا عطسه ميکنيد دهان خود را با آرنج

 .ببنديد و دستمال را سريعا در مکانی مناسبی دور بياندازيد

 متر فاصله را  ٢تا  ١حداقل . ز تماس نزديک با افراد خصوصا با افراد مريض جلوگيری کنيدا
 .رعايت کنيد

  هنگامی که دچار عفونت يا مريضی هستيد از دست دادن، آغوش گرفتن و بوسيدن در جريان
 .أحوال پرسی جلوگيری کنيد

  اگر خود بيمارهستيد و يا عالئم سرماخوردگی و تب داريد، در خانه بمانيد تا مريضی شما فردی
: معلومات(اين ويروس وجود دارد آمده ايد  رخطاگر شما از مکانی که . ديگری را آلوده نسازد

www.infektionsschutz.de ( ساحات بازگشتند و يا تماس نزديک با افرادی که از اين
لطفا به اداره بهداشت . به تماس شويد) پاياندر (داکتر يا هم شماره های عاجل  داريد، لطفا با

 .اين جا صورت نميگيرد آزمايشیه نياييد، هيچ نوع منطق
 

اختصاص ٠٧٠٧١٢٠٧٣۶٠٠را عاجل اين شماره تماس  دفتر منطقه  توبيگنبرای سواالت بيشتر شما 
  . قابل دسترس است عصر ۶صبح الی  ٨از ساعت شماره عاجل همه روزه . داده است

 برقرار کنيدشما ميتوانيد با اداره بهداشت نيز توسط ايميل تماس 
 infektionsschutz@kreis-tuebingen.de . اداره بهداشت ايالت بادن ورتمبرگ  بر اينعالوه

صبح الی  ٩روزهای هفته از ساعت (تخصيص داده است  ٠٧١١٩٠۴٣٩۵۵۵عاجل را تماس شماره اين 
بين دوشنبه الی پنجشنبه (از  ٠٣٠٣۴۶۴۶۵١٠٠و وزارت بهداشت فدرال با شماره تماس  ) عصر ۴

 .ميتوانيد تماس برقرار کنيد )ظهر ١٢صبح الی  ٨عصر و روزهای جمعه از  ۶صبح الی  ٨ساعت 
 


