معلومات حول فيروس كورونا
تلفون المواطن9266620 6666:

لغة مُبسَّطة
فيروس كورونا :معلومات
لإلستفسار اتصل على األرقام التالية:
 9266 6206666أو 9266 620 039
الفيروس ينتشر بسرعة.
التواجد في وسط تجمعات بشرية كبيرة يسبب العدوى السريعة.
هام جدا :ال يجب أن ينتشر الفيروس بسرعة.
ال يجب أن يصاب أناس كثر في الوقت ذاته.

التواصل ممنوع
مسموح التواصل خارج المنزل أي في الهواء الطلق فقط مع شخص واحد.
هذا ال ينطبق على األناس الذين تعيش معهم.
عند التواجد في الخارج يجب أن تكون هناك مسافة متر ونصف بينك وبين اآلخرين.

ما هي األماكن المغلقة؟
األماكن المغلقة هي:
كل الحانات والمالهي الليلية والمراقص والخمارات
كافة المطاعم وأماكن بيع المأكوالت والكافيتيريا والمقاهي
مقاهي األيس كريم
المسارح والمتاحف ودور األوبرا وصاالت الموسيقى والمكتبات
المعارض ودور السينما
مدن المالهي وحدائق الحيوان
أسواق خاصة
صاالت التسلية والكازينوهات ومقاهي اإلنترنت
بيوت الدعارة
تمنع ممارسة الرياضة في كافة المالعب الرياضية وصاالت الرياضة
المسابح وصاالت الترفيه المائية وحمامات الساونا وأماكن التشميس الصناعي
موانئ القوارب الرياضية
كافة محالت البيع بالمفرق أو بالجملة
محالت الحالقة وتزيين الشعر ومحالت الوشم وثقب الجسد (بيرسينغ) وصالونات األظافر
صالونات التجميل والتدليك (المساج)
مدارس تعليم قيادة السيارات
حدائق ألعاب األطفال
يسمح لمحالت خدمات اإلستالم والتوصيل بالعمل

ما هي األماكن المفتوحة؟
األماكن التي يسمح لها بفتح أبوابها للناس:
محالت المواد الغذائية
األسواق األسبوعية
خدمات اإلستالم والتوصيل
أسواق المشروبات
الصيدليات
محالت بيع النظارات
محالت سماعات األذن
محالت األدوات الطبية
محالت العطارة
محطات الوقود
المصارف والبنوك
مكاتب البريد
محالت تنظيف وغسل الثياب
محالت بيع الجرائد
محالت بيع مواد البناء ولوازم الحدائق
محالت بيع مستلزمات الحيوانات األليفة
محالت بيع الجملة أيضا مفتوحة

ماذا عن الحرفيين؟
يسمح للعاملين في مجال الخدمات و للحرفيين بالعمل.
ولكن يجب عليهم حماية أنفسهم وكذلك زبائنهم من الفيروس.

ماذا عن الحفالت والفعاليات؟
كافة الحفالت ممنوعة.
التجمعات في النوادي وأماكن الرياضة والترفيه أيضا ممنوعة.

ما هي األشياء األخرى الممنوعة؟
دورات  Volkshochschulenممنوعة.
دورات مدارس الموسيقى ممنوعة.
دورات األماكن التعليمية األخرى ممنوعة.
رحالت السفر بواسطة الحافلة (الباص) ممنوعة.
ممنوع على السياح المنامة في األوتيالت والشقق السياحية والبنسيونات واألماكن المخصصة للتخييم.
التجمعات في الكنائس والجوامع والكنيس وفي أماكن عبادة سائر الديانات األخرى ممنوعة.

الى متى ستبقى كل هذه األماكن مغلقة؟
لغاية  60أبريل .2929

ماذا سيحصل بالمدارس؟
المدارس التالية مغلقة إبتداء من اإلثنين:
المدارس اإلبتدائية
المدارس التكميلية ((Hauptschulen und Realschulen
المدارس الثانوية ()Gymnasien

كافة األطفال ال يذهبون الى المدارس.

بعض مدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة مفتوحة.
توجد في المدارس رعاية خاصة في حال عدم توفر رعاية أخرى.
هذا يستمر لغاية  60أبريل .2929

ما هي األماكن المغلقة؟
األماكن المغلقة هي:
المسارح
متحف لدفغ )(Ludwig

متحف متلراين )(Mittelrhein
Volkshochschulen

مدارس الموسيقى
المكتبة العامة
كافة صاالت الرياضة
المسابح
بيوت تجمعات الشباب.
في هذه األماكن ال توجد أية فعاليات.
ذلك لغاية  29أبريل .2929

المواعيد لدى مجلس البلدية
تغلق أبواب مجلس البلدية للزائرين.
على من يريد القدوم الى مجلس البلدية عليه اإلتصال هاتفيا أوال.

النقل العام (الباص)
وسائل نقل  kovebتعمل وفقا لبرنامج إستثنائي www.koveb.de

تلفون المواطن
إذا لديكم أسئلة أو إستفسارات بإمكانكم اإلتصال بمجلس البلدية.
الرقم هو02 61 12 96 66 6 :
أوقات اإلتصال :السبت واألحد من الساعة  66الى الساعة 66
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
من الساعة  0الى الساعة 66

ما هو فيروس كورونا؟
الفيروس هو جرثومة مسببة للمرض.
الفيروس حجمه صغير جدا.
ممكن رؤية الفيروس فقط بواسطة مكبر.
فيروس كورونا هو فيروس جديد.
هو غير معروف بعد بشكل جيد.
يصاب الناس بالفيروس عن طريق العدوى.
تنتقل العدوى عن طريق اإلحتكاك بأناس مصابة بالسعال والزكام.
يسمى ذلك بالمرض المنقول عبر الهواء.
عوارض اإلصابة بمرض كورونا:

زكام
سعال
حرارة مرتفعة
صعوبات في التنفس
ممكن أن يسبب هذا المرض خطورة على كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية

هكذا تنتقل العدوى:
إذا سعل أحد األشخاص المصابين بالمرض بالقرب من أشخاص آخرين
إذا عطس أحد األشخاص المصابين بالمرض بالقرب من أشخاص آخرين

هكذا تحمي نفسك
أيضا من خالل إحتكاك اليدين ممكن أن تنتقل العدوى
ال تسلم على اآلخرين باليد
يفضل السالم من خالل رفع اليد أو اإلبتسام بلطف
اغسل يديك مرارا بالصابون
اغسل يديك لمدة  39ثانية
تفادى لمس وجهك بيديك
ال تلمس فمك وأنفك وعيونك
ابقى على مسافة بعيدة عن األناس المصابين بالسعال والزكام
احرص على تهوية البيت عدة مرات يوميا
دع الهواء يدخل لبضع دقائق
افتح الشبابيك بشكل كامل

هكذا تستطيع أن تحمي اآلخرين
ال تسعل أو تعطس بجانب اآلخرين
استخدم عند السعال أو العطس منديل
استخدم المنديل فقط مرة واحدة
بحال عدم توفر منديل لديك اسعل أو اعطس في ثنية الذراع
تفادى التواجد وسط تجمعات تضم أناس كثر

هكذا تستطيع الحصول على مساعدة
إذا شعرت بأنك مريض:
ابقى في المنزل.
ابتعد عن األناس األصحاء.
اتصل بطبيبك.
ال تذهب الى طبيبك قبل اإلتصال به.
ألنه من الممكن أن تنقل العدوى الى الطبيب أو الى اآلخرين.
طبيبك يقدم لك اإلرشادات الالزمة.
بعض أطباء الصحة العامة يرسلون المرضى الى مكتب الصحة أو الى الخيم الطبية.

ما هو مكتب الصحة وما هي الخيم الطبية؟
يهتم مكتب الصحة بالتعامل مع مرض فيروس كورونا.
قام مكتب الصحة بإنشاء خيم من أجل أن تكون الفحوصات آمنة للجميع.
تسمى هذه الخيم أيضا بالعيادات الخارجية للحمى.
األطباء العاملون في هذه الخيم يلبسون لباس خاص للحماية.
يتم الكشف الطبي على الموجودين في الخيم من قبل أطباء ومساعدين من أجل تشخيص المرض.
الكشف الطبي داخل الخيم آمن للجميع.

هناك خيمة طبية للكشف في كوبلنز ) (Koblenzوأخرى في ماين ).(Mayen

!هام
مكتب الصحة التابع الى مجلس المدينة أو الطبيب هما الذان يحددان متى يحتاج أحدهم الى فحوصات من
نوع خاص.
يسمح الذهاب الى الخيم الطبية فقط عندما يطلب منك الطبيب أو مكتب الصحة ذلك.
اذهب الى خيمة الفحص الطبي!
يطلب منك الطبيب أو مكتب الصحة ذلك مثال:
إذا ما حصل احتكاك مع أحد المصابين بفيروس كورونا.
إذا كنت متواجد في منطقة خطرة منتشر فيها المرض.
وإذا ما أحس اإلنسان بعدها بأنه مريض

ما هي األماكن الخطرة؟
المنطقة الخطرة هي منطقة يوجد فيها عدد كبير من الناس المصابة بالفيروس.
المناطق الخطرة هي على سبيل المثال:
إيطاليا
إيران
محافظة هوباي في الصين
محافظة  Gyeongsangbuk-doفي جنوب كوريا
منطقة Grand-Estفي فرنسا
منطقة تيرول في النمسا
مدينة مدريد في اسبانيا
واليات كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك في الواليات المتحدة األميريكية
دائرة هاينزبرغ ) (Heinsbergفي والية ) (Nord-Rhein-Westfalenفي ألمانيا

هنا تجد خيم طبية:
في كوبلنز توجد خيمة للكشف الطبي في موقف ركن السيارات التابع للمالعب الرياضية Oberwerth
في ماين  Mayenتوجد خيمة للكشف الطبي في Schützenplatz
يقع Schützenplatzفي شارع Bürresheimer

يمكنك اإلتصال على األرقام التالية:
هناك الخط الساخن لألسئلة حول فيروس كورونا
الخط الساخن مخصص لطرح األسئلة
هناك إختصاصيون يجيبون على أسئلتك حول فيروس كورونا
رقم التلفون هو:
926669 70 39
بإمكانك اإلتصال
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
والجمعة
من الساعة  0الى الساعة 66
السبت
واألحد
من الساعة  66الى الساعة 66
تستطيع أن ترسل أسئلتك أيضا عبر األيميل:
corona@kvmyk.de

