
 

 

 األعزاء، خواننا ا

  .كنحن بحاجة إليك ونطلب دعم 

ي  
 
وس كورونا ف ا من األشخاص بفير

ً
 الونبورغ.  منطقةأصيب عدد كبير جد

وس كورونا! كيف؟ ي وقف فير
 
 أنت أيضا يمكن أن تساعد ف

وعائلتك وأصدقائك: حافظ عىل المسافة، واغسل يديك، وارتِد غطاء للفم اتبع القواعد لحماية نفسك  .1

  ةيواألنف، وقم بالتهو 

 نقلل من اتصاالتك بأشخاص آخري .2

 استخدم تطبيق التحذير من كورونا. المعلومات . .3

www.integrationsbeauftragte.de/corona-warn-app  هل كان

ختبار لديك إيجابية؟ اتصل بقسم الصحة حتى ال ا لديك اتصال شخصي مع شخص مصاب؟ هل كانت نتيجة

ل وتواصل باستخدام نموذج االتصال! توجد كتيبات معلومات عن الحجر  ي المي  
 
لو لم تشعر بالمرض. ابق ف

-www.integrationsbeauftragte.de/corona الصحي بلغات مختلفة هنا

virus  . ي الحجر الصحي
 
ام بها جريمة تحتاج إىل ملء نموذج االتصال والبقاء ف هذا محدد. يعتير عدم االليى 

هل أو ألنك مصاب؟  ا يتصل بك قسم الصحة أمس .عليك أن تدفع غرامة سيتوجبإدارية واحدة عىل األقل. 

؟ انت ال تتحدث االلمانية؟ ال تخف ، رد عىل الهاتف عىل أي حال ، وقل  ي الحجر الصحي
 
يجب أن تكون ف

 "لغتك األم ، وقل "من فضلك تحدث ببطء

ي راتزبورغ . .4
 
عير الهاتف عير الخط الساخن من االثنير  إىل الخميس من الساعة  :كيف تصل إىل قسم الصحة ف

ي أيام الجمعة من الساعة  4صباًحا حتى الساعة  8
 
ظهًرا عىل الرقم  12صباًحا حتى الساعة  8مساًء وف

ي عىل 04541-888380
ون  يد اإللكيى  .Gesundheitsdienste@kreis-rz.de عير الير

ي عطلة 
 
ا ف

ً
ا. سيتم االتصال بك أيض

ً
اكتب اسمك ورقم هاتفك ولغتك األم إذا كنت ال تتحدث األلمانية جيد

هل  .أنت ال تتحدث األلمانية )جيد(؟ هذه ليست مشكلة. عىل الهاتف، اطلب التحدث ببطء .نهاية األسبوع

ي تشعر بالمرض بنفسك؟ يرجر عدم الذها
 
ب إىل العمل أو ممارسة الرياضة أو دورة اللغة األلمانية، والبقاء ف

: ال ُيسمح ل ل وتحديد موعد مع الطبيب. حتى لو كان أطفالك مرض  بالذهاب إىل المدرسة أو الرعاية  همالمي  

ا. ال تدعو  .النهارية
ً
يمكنك العثور عىل  .حتى تتحسن صحتك مرة أخرىتك زيار احدا لعندما تكون مريض

 مسؤول االتصال :المساعدة هنا لألسئلة العامة

5.  AWO 0151-61647453  

6. Diakonie(Gleis21 Ratzeburg) 04541-857228 

7. DRK 04151-8879688 رقم هاتف اإلقامة Geesthacht  



 

 

ء باإلشاعات واألخبار الكاذبة. يمكن العثور عىل  .8 نت مىلي نت. اإلنيى ال تصدق كل ما تقرأه عن الوباء عىل اإلنيى

 :علومات الحالية والرسمية بلغات مختلفة عىلالم

www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus و 

www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus  ا
ً
يمكنك أيض

ي دائرتنا والتأكد من استمرار الحياة الطبيعية مرة أخرى
 
وس كورونا ف ي مكافحة فير

 
 المساعدة ف

ي ا . .9
 
 .مسؤول المنطقة الخاصة بك .شكرا جزيال لتعاونك !لتعامل مع هذا الوباء مًعاالرجاء مساعدتنا ف
  دكتور كريستوف ماجر

 


