جزوه قرنطینه
بگیید:
یم توانید در بخش بهداشت  Reinickendorfبا ما تماس ر
تلفن030/902945500 :
زمان های تماس :دوشنبه تا یکشنبه  ،ساعت  9:00صبح تا 3:00بعد از ظهر
ر
اینینتhttps://www.berlin.de/ba-reinickendorf/corona :

اداره بهداشت بدلیل بیماری کرونا شما را به قرنطینه کرده است:
▪ یا شما به بیماری  COVD-19مبتال شده اید.
▪ یا شما با فرد مبتال به  COVD-19تماس نزدیک داشته اند.
رن
داشت  COVD-19هستید.
▪ یا شما مشکوک به
نضوری است که شما از موارد زیر رپیوی کنید.
جلوگیی از آلوده شدن افراد دیگر است.
زیرا این تنها راه
ر
قرنطینه توسط قانون ر ن
تعیت شده است.
کتب دریافت خواهید کرد.
به این ترتیب شما حکم قرنطینه را از اداره بهداشت به صورت ی

رن
قوانت قرنطینه توجه کنید!
به
شما اجازه ندارید از محل سکونت خود خارج شوید.
ی
اگر با چند نفر در یک مکان زندگ یم کنید ،شما باید در یک اتاق تنها باشید.
رن
همچنت مجاز به پذیرش مالقات کننده و مهمان نیستند.
شما
غذای را انجام دهد.
از دوست یا همسایه خواهش کنید برای شما خرید مواد ی
ذای را سفارش دهید.
یا به یک رسویس تحویل کاال مواد غ ی
ر
بگیید.
اگر هیچ
حمایب از طرف افراد دیگر ندارید ،با بخش بهداشت تماس ر

آیا عالئیم از بیماری دارید؟
اگر عالئیم از بیماری کرونا دارید ،یم توانید برای آزمایش کرونا از بخش بهداشت درخواست کنید.
عالئم بیماری به عنوان مثال تب  ،رسفه یا آبریزش ن
بیب است.
بگیید
با بخش بهداشت  Reinickendorfتماس ر
رن
بت ساعت  9صبح و  3بعدازظهر با شماره تماس  030/902945500قرار مالقات برای آزمایش کرونا درخواست کنید.
در موارد خاص ،آزمایش کرونا یم تواند در خانه شما انجام شود.

همچنت یم توانید با پزشک خانواده خود تماس ن
رن
تلفب داشته باشید و آزمایش کرونا را درخواست نمایید و به آنها بگویید که
عالئم معمویل بیماری دارید.

آیا مجاز به قطع دوران قرنطینه هستید؟
فقط چند مورد استثنا برای قطع دوران قرنطینه وجود دارد
به عنوان مثال این موارد استثنا وجود دارد:
آتشسوزی در خانه شما،
یک اورژانس پزشیک مانند سکته مغزی،
قلب ،
شوک یا حمله ی
مراسم تشییع جنازه اعضای خانواده یا دوستان نزدیک،
رن
ماشت)،
برای انجام آزمایش کرونا (پیاده  ،با دوچرخه یا
استثنای ترک کنید ،فاصله خود را حفظ کنید و ماسک بزنید و به مردم بگویید که شما
اگر محل سکونت خود را در یک موقعیت
ی
دارید یا اینکه مشکوک به بیماری  COVD-19هستید.
ن
خداحافظ کنید ،باید از اداره بهداشت از قبل اجازه
اگر یم خواهید به تشییع جنازه بروید یا یم خواهید از کسیکه فوت کرده
بگیید.
این کار را ر
رن
همچنت برای این افراد میتوان استثنا قائل شد:
افرادی که در بیمارستان کار یم کنند یا در تاسیسات مهم و یا افرادی که مردم به آنها نیاز نضوری در آنجا دارند.
ن
کارفرمایای باشند که از قبل به اداره بهداشت تقاضا داده باشند.
موارد استثنا باید افراد یا

در دوران قرنطینه چه کیس حقوق شما را پرداخت یم کند؟
شما همچنان حقوق خود را از کارفرمای خود دریافت خواهید کرد.
کارفرمای شما یم تواند از وزارت دار یای سنا درخواست غرامت کند.
اگر شما خودتان کارفرما یم باشید ،شما باید خودتان درخواست غرامت نمایید.
بیشی را یم توان از ر
ر
اینینت یافت نمایید:
اطالعات
/https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung

شما همچنان چه کمک دیگری یم توانید دریافت کنید؟
ن
زمای که شما در قرنطینه هستید.
این وضعیت خایص است که در مواقع اضطراری ر ن
نی باید آن را رعایت کنید!

اورژانس :آسیب  ،مسمومیت  ،تصادف
گیی کنید.
به عنوان مثال  ،اگر به شدت آسیب دیده اید ،باید شماره اضطراری  112را شماره ر

آنچه اتفاق افتاده را و محل حادثه را به ر
اشیاک بگذارید و اینکه در قرنطینه هستید.

سایر بیماری ها و داروها
بگیید و آنچه را که نیاز دارید بگویید و اعالم کنید که در
اگر در زمان قرنطینه بیمار هستید ،با پزشک خانواده خود تماس ر
قرنطینه هستید.
ر
بگیید.
اگر نیم توانید به کیس دسییس داشته باشید با شماره تلفن  116یا  117تماس ر

کودکان در قرنطینه
اگر کودک شما نیاز به قرنطینه دارد ،این یک وضعیت و موقعیت اضطراری برای همه اعضای خانواده یم باشد.
بگیید.
اگر به کمک نیاز دارید با اداره بهداشت تماس ر
اگر فرزند شما زیر  12سال است ،شما یم توانید در خانه بمانید.
وضعیت قرنطینه ی کودک شما به عنوان سند قابل اثبات برای کارفرمای شما ن
کاف یم باشد.

اسیس رویح و ن
ر
روای
ن
تنهای ها بوجود یم آیند.
قرنطینه وضعیت خایص است که در آن ترس ها  ،نگرای ها و ی
ی
رن
همچنت همراه با اختالالت رویح و خواب و افرسدگ.
و
ً
تبا از طریق ر
اینینت یا ن
بگیید.
با دوستان و اقوام خود مر
تلفب تماس ر
به عنوان مثال از تماس های ویدئو یی استفاده کنید.
ر
قدری.
در خانه خود ورزش کنید ،به عنوان مثال ژیمناستیک یا ورزش های
ر
بگیید.
اگر به کمک بیشیی نیاز دارید ،با یک رسویس اورژانس تماس ر

ر
بیشی برای کمک
پیشنهادات
کمک روانشنایس
رسویس اورژانس بر ر ن
لت
دوشنبه تا یکشنبه از ساعت  4بعد از ظهر تا نیمه شب
تلفن 030/39063 - 0 :

ن
خط ن
آلمای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب
تلفب کرونا انجمن تخصیص روانشناسان
تلفن 0800/7772244 :

مشاوره ن
تلفب برای بزرگساالن

 24ساعته موجود است
تلفن 0800/1110111 :

شبکه نقره ای  ،مشاوره ن
تلفب برای افراد مسن یا تنها
دوشنبه تا یکشنبه از ساعت  8صبح تا  10شب.
تلفن 0800/4708090 :

محافظت از خشونت برای بزرگساالن
ی
 BIGخط تلفن بزرگ برای خشونت خانیک
دوشنبه تا یکشنبه از ساعت  8صبح تا  11شب.
تلفن 030/6110300

الرا  -متخصص خشونت جنیس
دوشنبه تا یکشنبه از ساعت  9صبح تا  6عص.
تلفن030/2168888 :

آمبوالنس محافظت از خشونت
دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:30صبح تا  3بعدازظهر.
تلفن:

030/450570270

برای کودکان و خانواده ها
خط ن
تلفب حمایت از کودکان در موارد مشکوک به کودک آزاری  ،یی توجیه و سوء استفاده جنیس از کودکان
 24ساعته موجود است
تلفن030/610066 :

شماره تلفن مشاوره ی کودک و نوجوان ،در مواقع غم و اندوه
دوشنبه تا شنبه از ساعت  14تا 8
تلفن 111 116

خدمات اضطراری کودکان در بر ر ن
لت برای کودکان و والدین
 24ساعته موجود است

تلفن 030/610061

خدمات اضطراری جوانان در بر ر ن
لت برای جوانان و والدین
 24ساعته موجود است
تلفن 030/610062 :

