مديﺮية الصحة
الطب اﻹجتماعي ،الحماية من العدوى
و طب الﺒيئة
هوهة فال 9-11
 44122دورتموند
خط الهاتف المﺮﻛزي
Tel. (0231) 50 - 1 31 50
Fax (0231) 50 - 2 35 92

hotline-corona@stadtdo.de
التاريخ:

التعليمات الرسمية للتدابير اﻹلزامية الواجب اﻹمتثال لها
هنا :الفحص اﻹيجابي السريع لكورونا )"ﻓحص(" PoC
حضﺮات السيدات و السادة المحتﺮمين،
بناء على النتيجة الحالية اﻹيجابية للفحص السﺮيع عن ﻛورونا الﺬي قُمتم بإجﺮاءه ،فأنتم ُملزمون وفقا لقانون الحجﺮ الصحي لوﻻية
شمال الﺮاين-فيستفاليا ،بالﺬهاب إلى عُزلة منزلية على الفور إلى حين ظهور نتائج سلﺒية ﻹختﺒار .PCR
العزلة المنزلية تعني أنه ﻻ يُسمح لﻚ وﻷفﺮاد أسﺮتﻚ الﺬين يعيشون معﻚ بمغادرة المنزل ويجب عليﻚ تجنب اﻻتصال "بأفﺮاد من
خارج اﻷسﺮة" .ﻻ يجوز لﻚ إستقﺒال أي زيارات .يحق لﻚ الدخول للشﺮفات أو الﺒلكونات أو الحدائق التي توجد مﺒاشﺮة بالمنزل ،طالما
أنه ﻻ يمكن أن يحدث أي اتصال مع أشخاص ﻻ يعيشون معﻚ .ﻛما أنﻚ ُملزم ،بالحفاظ على عُزلة اﻷشخاص الﺬين تﺮعاهم )اﻷطفال
القاصﺮين على سﺒيل المثال(.
لديﻚ خيار إجﺮاء مسحة لفحص  PCRفي عين المكان مﺒاشﺮة بعد اﻻختﺒار السﺮيع اﻹيجابي لكورونا ،و التي يتم إجﺮاؤها في المختﺒﺮ.
إذا ﻛانت نتيجة اختﺒار  PCRإيجابية  ،فيجب مواصلة الخضوع للحجﺮ الصحي على الفور .سيتم بعد ذلﻚ اﻻتصال بﻚ من قﺒل موظفي
مديﺮية الصحة في مدينة دورتموند لمناقشة الحجﺮ الصحي الخاص بﻚ وﻛﺬلﻚ من أجل الكشف عن اﻷشخاص اﻵخﺮين الﺬين ﻛان لﻚ
إتصال معهم.
إذا ﻛانت نتيجة اختﺒار  PCRسلﺒية  ،فيمكن إنهاء الحجﺮ الصحي.
اﻻستثناءات من الحجﺮ الصحي ممكنة فقط بموافقة مديﺮية الصحة .ﻻ ينطﺒق هﺬا فقط إذا ﻛان من الضﺮوري للغاية مغادرة الشقة
لحماية اﻷرواح و اﻷجساد )مثل حﺮيق بالمنزل أو الطوارئ الطﺒية الحادة أو تفاقم أعﺮاض ﻛورونا بشكل ملحوظ(.

بإمكانكم التواصل معنا:
يُمكنكم الوصول إلينا:
االموقع اﻹلكتروني:

حسابنا البنكي:

من اﻹثنين لﻸربعاء الساعة 8.00ـ  /12.00الساعة  13.00ـ  ،15.30الخميس إلى غاية الساعة 17.00
الجمعة من الساعة  8.00ـ  12.00و حسب المواعيد
عﺒﺮجميع خطوط الميتﺮو محطة الوقوف شطاتغارتن و ﻛﺬلﻚ عﺒﺮ محطة التﺮام شطاتهاوس
http://www.dortmund.de
الﺮسائل الﺒﺮيدية الغيﺮ ُمشفﺮة يُمكن قﺮائتها/تغييﺮها بشكل غيﺮ قانوني.
يُمكنكم العثور على المعلومات التفصيلية لمدينة دورتموند بخصوص حماية الﺒيانات على موقعنا اﻹلكتﺮوني
www.datenschutz.dortmund.de
IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47 BIC DORTDE33XXX

إذا ﻛانت هناك حالة طﺒية طارئة  ،فيﺮجى إبﻼغ خدمة اﻹسعاف/الطوارئ الطﺒية مسﺒقًا عن الحجﺮ الصحي الخاص بﻚ.
تنبيه
إذا تقدمت بطلب إلى المصلحة المختصة  ،التابعة لﻼندشافت فيﺮباند فيستفالن ليﺒه Landschaftsverband Westfalen-Lippe
) ،(LWLفﺮايهيﺮ-فوم-شطاين-بﻼتس  48147 ،1مونستﺮ ،فسيحصل صاحب العمل على تعويض عن خسارة اﻷرباح التي تكﺒدها
نتيجة العُزلة المنزلية الخاصة بﻚ و ذلﻚ وفقًا ﻷحكام المادة  56من قانون الحماية من العدوى .يمكنﻚ العثور على مزيد من المعلومات
واستمارات الطلﺒات للتحميل على الموقع اﻹلكتﺮوني:
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
مع أطيب التحيات
بأمﺮ من

الدﻛتور رينكن
المديﺮ الطﺒي بالمدينة

