
 كنيم، محافظترا از ويروس ها  خودمان ميتوانيم چطور
  انفوالنزا، يا ويروس  ١٩-كرونا ويروس يا كوويد

 .بمانيدمريض بودن ، در منزل  درصورت. ١
 .بشوئيدرا مرتب  دستهايتان. ٢
 .بندازيد دربستهسطل  يكو در  استفادهمصرف  يكبار دستمال  از هميشه. ٣
و سرفه كردن  اتسه براى آرنج ساييدگى، از نبود دسترسدر  كنلكس دستمال اگر. ٤

 .كنيد استفاده

 گسترش ويروس  را كند كنيم 
 
 
 
 

  .كنيد خودارىو بوس كردن  دادناز دست  احوالپرسىدر زمان . ١
،  ديابتىسال، اشخاص  ٦٥از  باالتر، از جمله أفراد باشيدريسك دار را مراقب  گروهيا   اشخاص  .٢

  .دارندفلبى و ريه و كليه  ناراحتىاشخاصي كه 
از  جلوگيرى با. كنيم  محافظتآنان را راحت  ميتوانيمشد ،اما  نخواهنداين ويروس سخت مريض  با كودكان. ٣

  .سالمندو اشخاص  كودكان ديگر باتماس 
  .كنيد رعايت،   و رفت آمد پر هاىدر محل  ديگرانفاصله خود را از . ٤
  .كنيد و فاصله خود را حفظ كنيد خودارىاشخاص مريض  بااز تماس . ٥

خود  پزشكبه . بگيريدخود تماس  دكتر با، لطفا  خوردگىسرما  عالئم داشتن درصورت
 . تلفنى، فقط تماس نكنيدمراجعه  بيمارستان ، به

 سرفه  تب
 درد گلو سردرد  تنفس تنگى

20 
sec. 



دولتتمهيدات   
مورد كرونا ويروس در     

 آوريل ٥ بامدادظهرتا  ١٢مارس ساعت  ١٨

   جابجايىو تردد  

، به  داروخانهرفتن به ) مهم  هاى جابجايى براى كارورفتن به سر  براى، فقط  ميباشنددر خانه  ماندنموظف به  شهروندان 

 (.به كمك  نيازمند شخصىكمك به  براى، به بانك و يا  پست، به  پزشكبنزين ، مراجعه به  پمپ، به  خوراكىمغازه مواد 
 فاصله ، رعايت، به شرط احترام به  دوست يكيا  خانوادهشخص از  يك با، اما فقط ميشودباز توصيه  درفضاى فعاليت

 .ميباشندهمه نوع تجمعات به شدت ممنوع 

  
 مورد كار در 

، قوانين مربوط به فاصله ميبايستى ديگر كارهاىتمام  براى. كنند ريزى برنامهامكان  درحدمنزل را  كاردر بايدشركتها تمام  

در . بمانندخود  زندكىدر محل  ميبايستىنيست ،  پذيرامكان  برايشاناين اصول  رعايتكه  كسانى. شود رعايت اجتماعى
 .  بپردازند بايدرا  سنگنينى جريمهصورت خالف در اين مقررات شركتها ، 

 
 .  بود نخواهندمهم  هاىاين مقررات شامل بخش 

 
 مراكزخريدها و مغازه  
از اين محل  استفاده.  شوندبسته  بايد(  فروشى روزنامهحيوانات و  غذايى،  مواد  داروخانه،  غذايىغير از مواد )ها  مغازه   

 .      ميشودخريد، محدود  براىساعت وقت  حداكثرنيم بامتر فاصله در مغازه  و  ١٠ها ، هر نفر 
 .ميشودمحدود  سالنمشترى در  يكمقررات ، به  رعايت، به شرط دهندخود را ادامه  فعاليتاجازه دارن  آرايشگاها
 .باشندفعال  همچنانمقررات  رعايت باشب،  ١٠تا ساعت  ميتوانندشبانه ،  مغازهاى
 .  شد خواهندباز، بسته  درفضاىبازارها 
 .   پذيرميباشد، امكان (ماشين  باخريد )   دليورىدر منزل و  خوراكى پيكو تحويل  سفارش

 .  بود خواهندبسته  تفريحىو  فرهنگىتمام مراكز 

  
 عمومىونقل حمل 

 .  كنندرا تضمين  اجتماعى هاىفاصله  بايد عمومىو نقل حمل  

 .  شد خواهند، ممنوع  آوريل ٥، تا  شوندمحسوب نمى  ضرورىكه  بلژيكبه خارج از  مسافرت

  
 مدارس

  همچنان،   عمومىامنيت  پرسنلو  درمانىو خدمات  پزشكى پرسنل  فرزندان نگهدارى، فقط جهت  ميباشدمدارس تعطيل   

 .ميپذيرد، انجام  باشد نداشته، وجود  سالمندانآنان ،غير از طريق  نگهدارىكه   كودكانى براى همچنين.  ميكنند فعاليت

 
 .   دهند مىخود ادامه  فعاليتها به  مهدكودك 

  
 .  ميكنند فعاليتاز راه دور  آموزش، فقط از طريق  ها دانشگاهها و  دانشكده  

  
 


