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ششم مارس ۲۰۲۰

-مقررات عمومی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا

اداره بهداشت ومرکز مراقبت از مصرف کنندگان
هامبورگ

ویروس جدید کرونا یا سارس خیلی مسری است ودر مدت کوتاهی در همه جهان
پخش شده است.در آلمان هم در مدت کوتاهی موارد زیادی دیده شده است .این
بیماری که کوویدو  ۱۹-هم گفته میشود اغلب بصورت یک سرماخودگی وآبریزش
.بینی ظاهر میشود وازیک بیماری عفونی قابل تشخیص نیست
بهمین دلیل لزم است کارهای پیشگیرانه انجام شود .الف :تمام جاهایی که به
بهداشت عمومی افراد
مربوط میشود باز است ..تازمانیکه دستور جدیدی صادر نشده است ،تمام
فروشگاههای خصوصی برای مراجعین بسته خواهد بود .ولی جاهای زیر باز است
الف؛ فروشگاههای مواد غذایی ب؛ بازارهای هفته گی پ؛ نوشیدنی فروشیها؛،ت:
داروخانه ها ج؛شرکتهای تحویل جنس چ؛فروشگاههای مواد پاک کننده و لوازم
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بهداشتی ح ::پمپ بنزینها خ :بانکها د :ادارات پست ذ ::آرایشگاهها ر:
لباسشوییها و اتوماتهای لباسشویی س :روزنامه فروشیها این محل ها میتوانند در
شنبه و یکشنبه ها هم از  ۱۸ - ۶باز باشند .ص :موسسات خدماتی وتعمیرگاهها
.ولوازم ساختمانی مینوانند به کار خود ادامه دهند

تجمع در کلیساها و مساجد و کنیسه ها و مراکز مربوط
.به ادیان دیگر ممنوع است
.جاهای زیر نیز برای رفتن بسته خواهد بود
پارکها ،باغهای پرورش گیاهان  ،باغ وحش ها ،برگزاری برنامه های تفریحی چه در
بیرون و چه در داخل سالنها ،مراکز بدنسازی و ورزشی ،استخرها وکلسهای رقص
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رستورانها تعطیلند به استثنای غذاخوریهای موسسات وکارخانه ها که در
.آنها غذا در محل صرف میشود .مثل رستوران هتل ها
دراین جاها باید فاصله میزها  ۱/۵متر باشد و در محلهای ایستاده نیز مهمانان باید
 ۱/۵.متر از هم فاصله داشته باشند
غذاخوریهای نامبرده مجازند از ساعت  ۱۸-۶باز باشند و از ساعت  ۱۸ببعد اجازه
.فروش غذا برای بیرون بردنرا دارند
نوشیدنی فروشیها و وموسات فروش غذا برای بردن از این قاعده مستثنی هستند
.در موسسات مهمانپذیر دادن محل خواب به توریسها مجاز نیست
در مورد مهمانخانه ها که تاقبل از رسیدن این دستورات مهمان داشته اند باید
.منتظر رفتن مسافرین بشوند و دیگر مسافر نپذیرند
محل های بازی کودکان بسته خواهد بود و مسپولین باید دستوررا اجرا کنند واجازه
.ورود افرادرا به محل بازی ندهند
سفر به شهرهای دیگر با اتوبوس مسافربری ممنوع است .اتوبوسهای شهری شامل
..این مقررات نمیشوند
مسافرانی که از جاهای آلوده به ویروس و یا در خطر آلودگی به کویدو ) ۱۹-کرونا(
هستند ،آمده اند اجازه رفتن به مدارس و کودکستاها و مراکز تربیتی کودکانرا ندارند

.از  ۱۱مارس  ۲۰۲۰مقررات زیر برقرار میشود
تمام کسانیکه از مناطق آلوده به ویروس کرونا که از

3

طرف موسسه کخ ار –کا -ای آلوده تشخیص داده شده آمده اند  ،بعد از ورود باید
تا  ۱۴روز بعد از ترک آن محل اجازه ورود به موسسات عای آ
موزشی و مدارس و کودکستانها و موسسات تربیتی کوکان خودداری کنند )اجازه
ندارند(
.همینکه محل اقامت آنها به عنوان آلوده در نظر گرفته شده کافیست

ایتالیا ،ایران  ،چین)،منطقه ووهان در ایالت هوبای( ،کره جنوبی
منطقه گیون کانز بوک -دو  ،در شمال این منطقه .فرانسه منطقه
گرانداست که شامل  ،الزاس ،لوترنیگن و شامپاین -آردنه میشود.
اطریش منطقه تیرول .اسپانیا  ،مادرید  .آمریکا استانهای کالیفرنیا،
واشنگتن و نیویورک و در آلمان مناطق خاصی که آلوده هستند
.عبارتند از منطقه هاینس برگ در نوردراین وست فالن
مقررات  ۱۴روز دوری کردن از جاهای نامبرده در بال را شامل
.میشوند

.این مقررات فعلآ تا  ۱۶آپریل

 ۲۰۲۰اجرا میشود –

مقررات در نظر گرفته شده برای محافظت افرادی است که حساسیت بدنی خاص
.دارند که از گرفتن ویروس سارس-کو  ۲-پیشگیری میکند
این مقررات از طرف متخصصین پزشکی باتوجه به موارد پیش آمده این بیماری
مسری وضع شده است متخصصین به این نتیجه رسیده اند که ارتباطات
اجتماعی باعث سرایت ویروس میشود. .این کار برای کم شدن سرعت سرایت
بیماری به یکدیگر است تا گروههای پزشکی کمتر درگیر شده و بتوانند ظرفیت
کافی برای معالجه بیمارانرا داشته باشند.و همینطور بتوانند به بیماران دیگر هم
.خدمات برسانند

