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 تماس   شامل  برگه اطالعات برای افراد
 

 فرد شامل تماس شخصی هستید که به ویروس کرونا مبتال شده است، هرگاه شماشما 

 .ید یافته ا ن  بهبودشده یا ن کامل واکسینهبه طور 

 کسانی که به عنوان مخاطبین شما معتبر اند: ▪

o  شدن تست / شروع عالئمروز پس از مثبت  14روز قبل تا  2تماس از 

o < دقیقه، مکالمه در میدان نزدیک صرف   10متر و<    1.5بدون ماسک: ماندن در میدان نزدیک

 نظر از مدت زمان

o 10   دقیقه در همان اتاق با غلظت احتمالی آئروسل باال 

شده است  به عنوان یک قاعده، شما از وضعیت خود به عنوان یک تماس نزدیک توسط فردی که آزمایشش مثبت   ▪

مطلع می شوید. اطالعات را می توان از طریق امکانات اجتماعی )مدارس، مهدکودک ها و غیره( نیز ارائه  

 کرد. بخش بهداشت محلی فقط در موارد استثنایی با شما تماس خواهد گرفت.

می  برای شکستن زنجیره عفونت، توصیه می شود که خود را به عنوان یک فرد نزدیک حتی بدون دستور رس ▪

ایزوله کنید. اگر دستور کلی مربوطه در منطقه مربوطه صادر شده باشد، شما موظف هستید که به قرنطینه 

 بروید. 

روز کامل ادامه دارد. آزمایش نهایی ضروری نیست مگر    10قرنطینه پس از آخرین تماس نزدیک با فرد مبتال،   ▪

 اینکه عالئم را تجربه کنید. 

پس از آخرین تماس با مورد مثبت )گلودرد، سرفه، آبریزش بینی، تب، اسهال، سردرد و   20به عالئم تا روز   ▪

 روشن شوند. PCRبدن درد و همچنین تغییر در حس بویایی و چشایی( توجه کنید. عالئم باید با استفاده از 

 انه خود حفظ کنید. در صورت امکان، فاصله زمانی و مکانی را از سایر اعضای خانواده در خ ▪

آخرین تماس با فرد مبتال، و حصول نتیجه منفی در پزشک خانواده   5پس از روز    PCRدر صورتی که آزمایش   ▪

 یا در مرکز آزمایش انجام شود، قرنطینه می تواند کوتاه شود. 

 و یا:

ل نتیجه منفی  آخرین تماس با فرد مبتال، و حصو  7پس از روز  در صورتی که آزمایش سریع )نه خودآزمایی(   ▪

 و این آزمایش منفی باشد، قرنطینه می تواند کوتاه شود. در پزشک خانواده یا در مرکز آزمایش انجام شود

فقط در صورت  ▪ دهید.  ارائه  کارفرما  به  را  آن  لزوم  دارید و در صورت  نگه  را  منفی  آزمایش  نتیجه  لطفا 
 درخواست به بخش بهداشت ارائه می شود. 

 قرنطینه هنگام کار در زمینه پزشکی یا پرستاری با تماس مستقیم با بیمار. عدم کوتاه شدن  ▪

 
 .  117 116: بگیرید تماس  پزشکی خدمات یا عمومی پزشک با عالئم، شدن بدتر یا عالئم بروز صورت در
 .دهید اطالع خود  مثبت آزمایش از  پزشکی کادر به
 . بگیرید تماس 112  اورژانس شماره با زندگی کننده تهدید شرایط  در
 
. کنید اشاره تماس شامل   فرد یک  عنوان به خود  وضعیت به  

 
 :قرنطینه  در درآمد  دادن دست از

. کنند دریافت غرامت  IfSG 56 بخش با مطابق توانند می برند، می رنج درآمد دادن دست از قرنطینه   شرایط  دلیل به که کارکنانی

  بازنشستگی اداره. https://ifsg-online.de: کرد پیدا زیر  آدرس  در توان می را آنالین درخواست فرم  جمله  از  اطالعات تمام
LAGuS، Schwerin است مسئول . 


