
 

 

 

Corona Virus / COVID-19 

 

 ثَ را" کزًّب ّیزّص" هْضْع ثَ هزثْط اعالػبت هب ، فؼلی هٌبطجت ثَ

 ػذیذ افشایغ گذػتَ ُفتَ چٌذ در. دُین هی ارائَ هختلف ُبی سثبى

 هٌظْر ثَ. اطت ػذٍ هؼبُذٍ آلوبى ّ ارّپب اتحبدیَ در ثیوبری

 داػتَ آگبُی فؼلی ّضؼیت اس تب ینکٌ هی کوک ، ػیْع اس خلْگیزی

ثخْاًیذ را سیز اعالػبت لغفب ، ثٌبثزایي. ثبػیذ . 

 

Corona Virus  چگًَْ اًتقبل هی یبثذ؟ -چیظت 

Corona Virus  اطت.  ػفًْیثیوبری ًْػیCorona Virus ثَ فزد  یخذیذ اس فزد

دیگز قبثل اًتقبل اطت. ثَ ًظز هی رطذ هظیز اصلی اًتقبل ، ػفًْت 

 قغزٍ ای اطت.

 ػالئن چیظت؟ -چَ هْقغ ػالئن ظبُز هی ػًْذ 

رّس پض اس  11تب  1هی تْاًذ  یک فزد در حبل حبضز فزض ثز ایي اطت کَ

تبج بری را ًؼبى دُذ. ػفًْت ثب ّیزّص ػفًْت عْل ثکؼذ تب ػالئن ثیو

ی تْاًذ هٌدز ثَ ػالئوی هبًٌذ تت ّ طزفَ ػْد. آثزیشع ثیٌی ، ًْیي ه

تٌگی ًفض ، درد ػضالت ّ هفبصل ، گلْ درد ّ طزدرد ًیش گشارع ػذٍ 

 اطت. ثزخی اس افزاد اس حبلت تِْع / اطتفزاؽ ّ اطِبل رًح هی ثزًذ.

دّرٍ ثیوبری ثظیبر هتفبّت اطت ، اس دّرٍ ُبی ثذّى ػالهت تب 

 ًبرطبیی ریَ ّ هزگ.پٌْهًْی ػذیذ ثب 

 

 

 قزار دارد؟ پذیز چَ کظی در گزٍّ ریظک

اگزچَ دّرٍ ُبی ػذیذی ًیش در افزاد فبقذ ثیوبری قجلی رخ هی دُذ ، 

 اهب گزٍّ ُبی سیز در هؼزض خغز خذی قزار دارًذ:

 انجمن اجتماعات

 کندل
 



تب  05افزاد هظي )ثب خغز هذاّم در حبل افشایغ دّرٍ ػذیذ اس حذّد • 

 طبل( 05

 افزاد طیگبری• 

 ّ طیظتن ایوٌی ضؼیف ثیوبری هشهيافزاد ثب ػزایظ • 

عجق گفتَ طبسهبى ثِذاػت خِبًی ، ایي ثیوبری در كْدكبى ًظجتًب ًبدر 

ّ اعالػبت آى اس چیي ، سًبى  WHOاطت ّ طپض خفیف اطت. ثزاطبص 

ثبردار ثَ ًظز ًوی رطذ خغز اثتال ثَ یک ثیوبری خذی را افشایغ 

ثَ کْدک هتْلذ  COVID-19ثز اًتقبل  دٌُذ. تبکٌْى ُیچ هذرکی هجٌی

 ػذٍ ّخْد ًذارد
 
 
 

 چَ اقذاهبتی ّخْد دارد؟

ثَ  0505هبرص  10زّص ، هذارص ّ هِذکْدک ُب اس یثزای هِبر ػیْع ّ

، خؼي ُب ّ دیگز فزصت  طفزُبعْر هْقت ثظتَ هی ػًْذ. رّیذادُب ، 

در  دّلت در کٌذل ُبی تدوغ ثزای ثظیبری اس افزاد لغْ ّ هوٌْع اطت.

کبفَ ُب ، رطتْراى ُب ،  ثظتيایبلت ُبی هختلف فذرال ، اقذام ثَ 

تئبتزُب ، طیٌوبُب ّ هْارد هؼبثَ ًیش ثزای ػوْم ثظتَ اطت. ایي 

 کبر پیؼگیزی اطت.
 
 

 هي ثَ ػٌْاى یک فزد چَ اقذاهبتی هی تْاًن اًدبم دُن؟

ػِزًّذاى ثب پیزّی اس ایي تْصیَ ُب هی تْاًٌذ در خلْگیزی اس 

 اًتؼبر ّیزّص کوک کٌٌذ:

 دادى خْدداری کٌیذ. دطتاس • 

ًگَ داریذ تب پبتْژى ُب  دّراس دیگزاى  صْرت خْد را تب حذ هوکي• 

 اس عزیق غؼبُبی هخبعی چؼن ُب ، ثیٌی یب دُبى خذة ًؼًْذ.

اس هزدم دّر ػْیذ ، قبػذٍ کلی ایي اطت: در صْرت اهکبى در خبًَ • 

 ثوبًیذ.

 ؼوْلی را تِْیَ کزدٍ ّ اس توبص ّثَاتبقِبی هثَ عْر هزتت توبم • 

 خلْگیزی کٌیذ.  کؼیذى آغْع



 در صْرت اهکبى اس حول ّ ًقل ػوْهی اطتفبدٍ ًکٌیذ• 

ُوچٌیي اس ػزکت در رّیذادُبی هِن یب هکبًِبی ثب خوؼیت سیبد • 

خْدداری کٌیذ )ثَ ػٌْاى هثبل هظبثقبت ّرسػی ، اطتخزُبی ػٌب ، 

 ، کلْپ ُب ، کٌظزت ُب ّ غیزٍ(. هزاکش خزیذ ، تئبتزُب

اگز ػالئن را تدزثَ کزدیذ ، هِن اطت کَ اثتذا اس عزیق تلفي ثب 

 پشػک خْد توبص ثگیزیذ.
 
 
 

 هٌبعق در هؼزض خغز: هٌبعق خغزًبک ثیي الوللی

 ایتبلیب

 ایزاى

 در چیي: اطتبى ُْثی )اس خولَ ػِز ُّّبى(• 

 )گئًْگظبًگ ػوبلی( Gyeongsangbuk-doدر کزٍ خٌْثی: اطتبى • 

در فزاًظَ: هٌغقَ گزاًذ اطت )ایي هٌغقَ ػبهل آلشاص ، لْرى ّ • 

 آردًَ(-ػبهپبیي

 در اتزیغ: ایبلت تیزّل• 

 در اطپبًیب: هبدریذ• 

 در ایبالت هتحذٍ: ایبلت ُبی کبلیفزًیب ، ّاػٌگتي ّ ًیْیْرک• 

 هٌبعقی کَ ثَ ّیژٍ در آلوبى آطیت دیذٍ اًذ

 ّطتفبلي(-)ًْردرایي Heinsbergهٌغقَ • 

 تْخَ:

ثزای اعالػبت خذیذ هزاقت ثبػیذ. در ایي ّة طبیت هی تْاًیذ اعالػبت 

 را ثَ سثبى ُبی هختلف پیذا کٌیذ.

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informen-zum-

coronavirus 
 


