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 قوانین جدیده بخصوص فیروز كرون

 هذه القوانین صالحة اعتبارا من
 24.10.2020  

 
  هذه القوانین تم اجازتها من قبل مجلس اللوردات ببرلین یوم 21.10.2020 
  و ستكون ساریة المفعول في برلین  اعتبارا من هذا التاریخ 24.10.2020

   
 قوانین اضافیه جدیده و ملزمه لتغطیة الفم واالنف (اقنعةالحمایه 

 في المستقبل سیكون  تغطیة الفم و االنف في برلین اجباریا في كل االسواق الشعبیة و االسواق التي تقام في خالل
 .االسبوع

  و أیضا في االماكن المزدحمة و اماكن تواجد الصفوف.هنا یجب لبس اقنعة الحمایة. اسماء الشوارع
  المذكوره هنا اجباریا هنا بتغطیة الفم و االنف الشوارع هي

,.Tauentzienstr., Kurfürstendamm, Wilmersdorfer Str., Bergmannstr 
Karl-Marx-Str., Alte Schönhauser Str., Spandauer Altstadt, Schloßstr.,  

.Friedrichstr,  Bölschestr  
 

  الكل ملزم بلبس اقنعة الحمایه و في االماكن التي ال تسمح بها المسافه
 مزید من قیود االتصال

 في حاله االماكن العامه الجماعیه یسمح بالمستقبل فقط 25شخص بالبقاء  معا بالداخل .
 في حالة المساكن  الخاص بالداخل یسمح في المنازل الجماعیه الخاصه فقط عاىلتین أو عاىله واحده زاىدا5

 اشخاص آخرین  بالسكن .
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   قواعد الولقایه من فیروس  كورونا في ألمانیا
 

A المسافه 
H النظافة 

A  قناع طول الیوم 
L التهویه 

 
A مسافه 

 الرجاء الحفاظ على مسافه بینك واالخرین بحدود واحد ونصف متر باي مكان كنت فیه.
 رجاءا یمنع  التحیه بالید وضم االخرین باي حال من األحوال.

 في حاله ظهور أي من أعراض المرض علیك   الرجاء البقاء داخل البیت وعدم االختالط واالتصال
 باللیل وداىرة الصحه وإتباع النصائح المعطاة من قبلهم.

 
H  ا لنظافه 

  الرجاء استخدام المحارم النظیفه  في حال أي حاله عطاس .وفي حاله عدم وجود محارم أعطس في
 مفصل الكتف .

 رجاءا اغسل یدیك بعده مرات بقدر ماتستطیع قبل وبعد االكل وعند العوده المنزل وكذلك بعد استخدام
 التوالیت .

 یجب اتباع الطریقه الصحیحه بغسل الیدین بشكل اساسي كالتالي .
  اوال ضع یدیك تحت الماء الجاري

  ثم اغسل یدیك بالصابون بشكل كامل
 للید وبطریقه سلسه.بعدها وبعد دهن جمیع األماكن بالید اترك الصابون 20 ال 30 ثانیه لیتم التعقیم بعدها

  اغسل الید بالماء الجاري وجففها بشكل جید .حاول أن ال تلمس األنف والفم والعیون بیدیك خالل الیوم
 

A  طول الیوم قناع 
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 البس القناع مغطیا االنف والفم في حاله وجودك بمكان عام التستطیع أن تحافظ فیها على الواحد والنصف
 متر أو االخرین الیستطیعون الحفاظ على المسافه المحدده. وهذا أیضا ینطبق على األماكن المفتوحة

 واماكن العمل وخصوصا العمل الذي یكون باالماكن المغلقه في بعض الماكن العامه وفي وساىل النقل
 العام واماكن التبضع یجب لیس القناع بشكل دائم.

 الرجاء مراعاة هذه االمور بشكل جدي وكذلك التعلیمات التي تصدره حكومه المقاطعه التي تسكن فیها
 وااللتزام التام فیها. رجاءا التزموا بكل القواعد التي تصدر من األماكن الخاصه التي  تذهبون إلیها مثل

 المطاعم والحالقین واالطباء .
 
 

L التهویه 
 رجاءا قم بتهویه األماكن المغلقه یومیا والكثر من مره واحده دقائق .واالفضل التهویه تتم من خالل عمل

 تیار هواىي من خالل فتح كامل النوافذ .وهذا هو التهویه الصحیحه للغرف الداخلیة في المكاتب
 والشقق.وكل هذا ممكن أن أن یساعد في  ابعاد خطر العدوى بفیروس كورونا SARS-CoV-2 .ویقلل

 خطر االصابه بالمرض من خالل هذه التهویه الصحیحه.وینصح القیام بهذه التهویه القویه  بحدود 10 إلى
 15 دقیقه بالصیف الحدود 20 إلى 30 دقیقه بالشتاء وفي حاله وجود فرق كبیر بدرجات الحراره

 بالخارج ینصح أن تكون خمس دقائق ولیس أكثر وهذا یكفي أیضا .وفي حاله وجود اشخاص كثیرین
 بالغرفه لحضور اجتماع یجب القیام بالتهویه بشكل متكرر خالل االجتماع لمنع حالة العدوى .


