اداره صحت برای خدمات صحی اجتماعی ،
محافظت از امراض و موارد صحی محيطی
Hoher Wall 9-11
 44122دورتموند
شماره تماس های مرکزی

تيلفون(0231) 50 - 1 31 50 :
فکﺲ(0231) 50 - 2 35 92 :

hotline-corona@stadtdo.de
تاريخ:

رهنمايی های رسمی در باره مراعت نمودن جدی مقررات
در باره :نتيجه مثبت تست عاجل کرونا )”(“PoC-Test
محترم خانمان و آقايان،
بر اساس راپور تست عاجل کرونای شما که مثبت تشخيﺺ شده است  ،و بر اساس مقررات قرنتين ايالت ناردرين ويستفالن شما
مسووليت داريد  ،الی زمانيکه شما يک تست منفی کرونا را که توسط تست  PCRانجام داده شده باشد  ،ارايه کرده باشيد  ،تا آن زمان
بايد که به طور عاجل خود را در منزل خويش قرنتين نمايد و به انزوای خانگی قرار بگيريد.
قرنتين در منزل به اين معنی است که شما و همچنان اعضای فاميل شما از محيط و چهار ديواری منزل خويش خارج نشويد و بايد
از تماس با اشخاصيکه اعضای فاميل شما نيستند  ،جلو گيری نمايد .شما اجازه نداريد که از شخصی را به منزل خويش دعوت نمايد.
شما ميتوانيد که به بالکن  ،تراس و يا هم باغچه که مستقيما ً به منزل شما پيوسته است  ،استفاده نمايد  ،اين هم در انصورت که با هيچ
شخﺺ ديگری خارج از فاميل تان از اين طريق به تماس نشويد .شما همچنان مسووليت داريد که از اين مقررات را برای اعضای
فاميل که شما مسوليت ايشان را داريد  ،نيز مد نظر بگيريد ) به طور مثال اطفال زير سن قانونی(.
برای شما اين فرصت داده ميشود که مستقيما ً بعد از اينکه راپور تست عاجل کرونای شما مثبت تشخيﺺ گرديد  ،در عين محل يک
سمپل يا نمونه جهت تست نوع  PCR-را بدهيد  ،که اين تست در ﻻبراتور انجام مييابد .هرگاه نتيجه تست  PCRمثبت تشخيﺺ گرديد
 ،بايد که به طور عاجل در منزل خويش را قرنتين نمايد .بعداً کارمندان اداره صحت شهر دورتموند همراه شما به تماس خواهد گرديد
تا در باره قرنتين به شما گفتگو کنند و تا اشخاص ديگری را که با شما در تماس بود  ،رد يابی نمايند.

شما ميتوانيد با ما در تماس شويد:

روز دوشنبه الی چهار شنبه از ساعت  15.30 – 13.00 / 12.00 – 8.00بجه  ،پنج شنبه الی  17.00بجه
روز جمعه  12.00 – 8.00بجه و بعد از اخذ وخت مﻼقات
همراه با تمام قطار های لينی شهری ايستگاه  Stadtgartenو همراه با  S-Bahnاستيشن Stadthaus

از طريق انترنت:

http://www.dortmund.de
ايميل های بيدون رمز از طريق تمام صفحات انترنتی بيدون مجور خوانده  /تغيير داده شده ميتواند.
معلومات مفصل در رابطه به محافظت از معلومات توسط اداره شهر دورتموند را ميتوانيد که از صفحه انترنتی ذيل
بدست بياوريد www.datenschutz.dortmund.de

معلومات بانکی ما:

IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47 BIC DORTDE33XXX

شما ما را در مييابيد:

هرگاه نتيجه تست  PCRشما منفی تشخيﺺ گردد  ،شما ميتوانيد که قرنتين خويش را اختتام بدهيد.
تنها بر اساس تاييدی اداره صحت يک استثنا از قرنتين نمودن امکان پذير است .اين استثنا تنها در آن حاﻻت قابل اجرای نمی باشد
که خارج شدن از منزل جهت حفظ حيات  ،زنده گی و بدن يا جسم شما ﻻزمی باشد ) به طور مثال در هنگام حريق منزل  ،حاﻻت
استراری صحی و بهرانی و وخيم شدن اعراض و اعﻼيم مريضی کرونا ( .هرگاه يک وضعيت استراری صحی به ميان بيايد ،
لطف نموده با خدمات استراری /کارمندان نجات دهنده در باره قرنتين خويش معلومات بدهيد.
رهنمود
هرگاه بر اساس قرنتين در منزل شما از وظيفه خويش غير حاضر ميگرديد  ،کار فرمای شما ميتواند که بر اساس درخواست  ،از
اداره مربوطه انجمن منطقوی ويستفالين ليپی )Freiherr-vom- ، Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL
 48147 Münster ، Stein-Platz 1جبران خسارات را بر اساس مقررات  § 56 IfSGقانون محافظت از امراض بدست بياورد.
معلومات بيشتر در اين مورد و همچنان فورم درخواست را ميتوانيد که از صحفه انترنيتی ذيل بدست بياوريد:
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
با ابراز تمنيات نيک
بر اساس امر

Dr. Renken
رييﺲ رياست صحت شهر

