اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ  -ﮐﻮوﯾﺪ19-
ھﻤﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ  NRWاﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺳﺗور ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎ دﺳﺗور ﮐﺗﺑﯽ از ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت ﻻزم ﻧﯾﺳت.
آزﻣﺎﯾش  PCRﻣﺛﺑت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔواھﯽ آزﻣﺎﯾش ﺑرای آزﻣﺎﯾش  PCRﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک
ﺑرای ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ،اداره ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ و ﻏﯾره ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ:
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ Märkischer Kreisﻣوﺟود اﺳت:
https://www.maerkischer-kreis.de/corona/quarantaene/index.php
ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ آزﻣﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪی در ﻣﻨﻄﻘﮫ Märkischen Kreisرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
https://www.maerkischer-kreis.de/corona/schnelltests/info_buerger/index.php
ﺗﻣﺎم ﻣﻘررات ﻣﻌﺗﺑر ﮐروﻧﺎ در اﯾﺎﻟت ﻧوردراﯾن-وﺳﺗﻔﺎﻟن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد:
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/haeuslIsolierung.html;jsessionid=8A7584F7522A978C8DD6B36FC68825F0.internet051?nn=13490888

ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑرای ﻓرد ﻣﺑﺗﻼ


ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑرای اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده /ﺑﮭﺑودﯾﺎﻓﺗﮫ وﺟود ﻧدارد.



اﺻوﻻً  10روز ﮐﺎﻣل
 oاز اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود
 oروز آزﻣون ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد
 oاﮔر آزﻣﺎﯾش  PCRﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻧﺗرل ﺑرای ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﻣﺛﺑت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ از روی ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ
ﻣﺛﺑت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 oدر ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آزﻣﺎﯾش ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺷدت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.



ﺗﺳت راﯾﮕﺎن اوﻟﯾﮫ ﭘس از  7روز اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت
 oﺗﺳت ﺳرﯾﻊ در ﻣراﮐز آزﻣﺎﯾش ﺷﮭروﻧدی ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ در ﭘزﺷﮏ

ﻣﻣﮑن اﺳت زودﺗر از روز  7ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺎن روز  7زودﺗر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.
 oﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﻧﮕﮭداری ﺷود و در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﮫ اداره ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ اداره
ﺑﮭداﺷت اراﺋﮫ ﺷود..

o
o
o
o
o

ﻣﺛﺎل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ:
 .01.02ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﻣﺛﺑت ،ﺗﺳت ﮐﻧﺗرل  PCRدر  PCR ،.02.02ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت در .03.02
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ از  01.02ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 1روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﺎ .11.02
 7روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﻣﻧﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ 08.02.
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﻣﯽ ﺗوان در ﭘﺎﯾﺎن  08.02ﭘﺎﯾﺎن داد ,در ﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش،
ﮔزارش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت ﺿروری ﻧﯾﺳت.



ﻣﻘررات ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ ﺗری ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣراﮐز ﺑﺳﺗری )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣراﻗﺑت( ھﻧﮕﺎم ﺷروع ﮐﺎر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ
ﺷود .ﻗﺑل از ﺷروع ﻣﺟدد ﮐﺎر ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.



اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﭘس از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  10روزه ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻣدﯾد ﻧﺧواھد ﺷد .ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﮐﺎر ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ
ﺑﯾﻣﺎری از ﭘزﺷﮏ ﺗﺄﯾﯾد ﺷود.

اﻓراد ﺗﻣﺎس
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر

 اﺻوﻻ  10روز ﮐﺎﻣل
 oاز روز اوﻟﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر در ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود
 oھﯾﭻ آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻻزم ﻧﯾﺳت

 ﺗﺳت راﯾﮕﺎن اوﻟﯾﮫ ﭘس از  7روز اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت
 oﺗﺳت ﺳرﯾﻊ در ﻣراﮐز آزﻣﺎﯾش ﺷﮭروﻧدی ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ در ﭘزﺷﮏ
ﻣﻣﮑن اﺳت زودﺗر از روز ھﻔﺗم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺎن روز ھﻔﺗم زودﺗر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.
 oﺗﺳت راﯾﮕﺎن ﻓﻘط ﺑرای داﻧشآﻣوزان و ﮐودﮐﺎن ﻣﮭدﮐودک در اوﻟﯾن روز ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت.
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺎن روز  5ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.

 oوزارت ﺑﮭداﺷت ﺑﺎﯾد از ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣطﻠﻊ ﺷود .ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم آﻧﻼﯾن زﯾر ﺗﮭﯾﮫ ﺷود:

https://formular.kdz-ws.net:443/metaform/FormSolutions/sid/assistant/61e7ebc80a8ca84a3113d597
 oﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  14روز ﻧﮕﮭداری ﺷود و در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﮫ اداره ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ
اداره ﺑﮭداﺷت اراﺋﮫ ﺷود.


ﻣﺛﺎل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ :ﺑﺎﻻ را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

!!! اﻓراد ﮐﺎﻣﻼً اﯾﻣن ﺷده از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد:

ﮐﺎﻣﻼ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده:
 3واﮐﺳن
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﺎﻧﺳون
 3واﮐﺳن ﻻزم اﺳت(

از

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از واﮐﺳﯾن 3

ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺳﭘس  1واﮐﺳن

از

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از واﮐﺳﯾن

ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن

 1واﮐﺳن ،ﺳﭘس ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓت

از

 28روز ﭘس از ﻣﺛﺑت ﺷدن ﺗﺳت
PCR

ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻣﺎ واﮐﺳﯾن ﻧﺷده
اﺳت

از

 28روز ﭘس از ﻣﺛﺑت ﺷدن ﺗﺳت
PCR

ﺗﺎ

 90روز ﭘس از ﻣﺛﺑت ﺷدن ﺗﺳت
PCR

 2واﮐﺳن
)ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﺎﻧﺳون
 2واﮐﺳن ﻻزم اﺳت(

از

 14روز ﭘس از واﮐﺳﯾن دوم

ﺗﺎ

 90روز ﭘس از واﮐﺳﯾن دوم

o

ﺑﮫ ﻣﺣض ظﺎھر ﺷدن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش PCRدر ﻧزد ﭘزﺷﮏ وﺟود دارد.

o

اﮔر ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﻧد ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد ،دﯾﮕر ﺗﻣدﯾد ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﮐﺎﻣل  10روزه ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود .آزﻣون راﯾﮕﺎن از روز ھﻔﺗم دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.

ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ
 oﻓرد ﻣﺑﺗﻼ ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ  2روز ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ اﺳت اطﻼع دھد.
 oاﯾن اﻓراد ﻣﺷﻣول ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭدی در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  10روز ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد.

 oﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﯾد
 oﮐﺎھش ﻣﺧﺎطﺑﯾن،
 oدر ﺻورت اﻣﮑﺎن از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد و
o

ﺧود را ﺑﺎ دﻗت ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

!!! اﻓراد ﮐﺎﻣﻼً اﯾﻣن ﺷده ﻧﯾز از اﯾن ﺗﻌﮭدات اﻓراد ﺗﻣﺎس ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد.

o

ﺑﮫ ﻣﺣض ظﺎھر ﺷدن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،اﻟزام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش PCRدر ﻧزد ﭘزﺷﮏ وﺟود دارد.

ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت  Märkischer Kreisﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت ﺑرای ﭘرس و ﺟو:
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 02351/966-7270 :
اﯾﻣل آدرس Covid-19@maerkischer-kreis.de :
ﺣﺟم ﮐﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر زﯾﺎد اﺳت ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد .
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ!
ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت Märkischer Kreis

