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ماه رمضان در زمان گذراندن پذیرش پناهجویان: اطالعاتی در مورد  مرکزارباب رجوع 

 شرایط ویروس کرونا

ایط  برای   در حال حاضر در فنالند  ده تر ویروس کرونا آماده یم شوهمه گیرشدن شر . شما باید امسال در گذراندن ماه  ندگستر

ایط ویروس کرونا را در   ید. رمضان هم شر  نظر بگتر

ویروس کرونا در هنگام تماس، شفه و عطسه شایت پیدا یم کند. با این که شما از سالمت برخوردار باشید هم کاهش دادن تماس  

ش شعت  های اجتمایع در حال حاضر مهم است. ما یم توانیم بدین ترتیب با هم  پذیرش   مرکز و  را در فنالند  همه گیرشدنگستر

 . پناهجویان کاهش دهیم

ی کند.  هر کسی ش ویروس کرونا جلوگتر  یم تواند کارهایی انجام دهد که از گستر

 در مراسم ماه رمضان هم فاصله خود را با دیگران حفظ کنید

 مردمی از حضور در امکان عمویم، گروه های  •
ا

،  جشنها ،نماز جماعت  و تجمعات اجتناب کنید )مثال
 عمویم(. دیدار دوستان، وسایل حمل و نقل  

ر به نزد سالمندان و اشخاص دارای بیماری  های زمینه ای   • نزد دیگران به میهمایر نروید. به ویژه از رفتر
ر نمایید.   پرهتر

 یم کنید، دیگران را به خانه خود دعوت  مرکز در صوریر که خارج از   •
ی

پذیرش پناهجویان زندگ
 نکنید. 

مجاری تنفیس دارید، به هیچ وجه نزد  در صوریر که حتر حالت های خفیفر هم از عفونت  •
 نفس و درد  به بازدید  دیگران

ی
نروید. از جمله عالئم عفونت مجاری تنفیس تب، گلودرد، شفه، تنگ

ر حالتر از هر گونه تماس نزدیک با دیگران اجتناب کنید. در صورت   ماهیچه ای هستند.  در چنتر
ر عالئم، بالفاصله به کارمندان مرکز پذیرش پناه جویان اطالع دهید. در صوریر که خارج از  داشتر

 یم کنید، این موضوع را تلفتر اطالع دهید. 
ی

 مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

به دنبال راه های دیگری  احوال پرسی نکشید. برای  با دیگران دست ندهید و یا آنها را به آغوش •
 باشید. 

ی خود را با دیگران حفظ کنید.  در مرکز پذیرش پناهجویان و یا خارج از آن، فاصله حداقل یک م • تر
 ی کنید.از شخیص که شفه یا عطسه یم کند دور

 یم کنید، تا حد امکان کمتر از اماکن عمویم مرکز   •
ی

در صوریر که در مرکز پذیرش پناهجویان زندگ
 استفاده کنید. 

ای بهداشت خوب در ماه رمضان هم بهترین روش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و ویروس ه

 استدیگر 

ثانیه دستهایتان    20دستهای خود را به طور مرتب با آب و صابون بشویید. هر بار حداقل به مدت  •

 را بشویید. دستهایتان را به خویی خشک کنید. 

 در صوریر که نیم توانید دستهای خود را بشویید، از مایع ضدعفویر کننده دست استفاده کنید.  •

ر  در هنگام شفه یا عطسه   •  از دستمال یا قسمت باالیی آستتر
ا

ید. مثال کردن، جلوی دهان خود را بگتر

 سطل خود استفاده کنید. در کف دست خود شفه یا عطسه نکنید. دستمال را همیشه به داخل

 زباله بیاندازید. 
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 ، بیتر یا دهان خود دست نزنید، مگر آن که دست خود را همان موقع شسته باشید. هابه چشم •

ر و خوردن غذا، بهداشت مناسب را در نظر داشته باشید. در   •  هنگام پختر

 یم کنید، اتاق محل سکونت خود و اماکن عمویم   •
ی

در صوریر که در مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

ه نگه دارید.  ر  مرکز را به سهم خود پاکتر

ه  • ر ل خود را پاکتر ر  یم کنید، متر
ی

  نگه دارید. در صوریر که خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

 تأثیرات ویروس کرونا بر روی کار مرکز پذیرش پناهجویان

 مرتبط با مراکز پذیرش پناهجویان به این مراکز تا اطالع ثانوی ممنوع است.  آمدن اشخاص غتر  •

 در اماکن مرکز پذیرش پناهجویان تجمعات برگزار نیم شود.  •

 از شما چه انتظاری داریم 

مرکز پذیرش پناهجویان انتظار همکاری خوب، صتی و آرامش داریم. برای   نا ما از همه ارباب رجوع •

یم دهند را  و پزشک  مرکز پذیرش پناهجویان امنیت خود و دیگران، دستورالعمل هایی که کارمندان  

 رعایت کنید. 

 از کجا می توان اطالعات کسب نمود 

تهیه    مرکز پذیرش پناهجویان  نا ارباب رجوعاطالعیه ای در مورد ویروس کرونا برای اداره مهاجرت  •

ر ارباب به  کرونا   روسی و  مورد   در  اطالعایر  کرده است: " ". این  انیپناهجو  رشیپذ   مرکز  رجوع تر

س است. اطالعیه  پناهجویان    رشیپذ مرکز این اطالعیە را از   به زبان های متعددی قابل دستر

 دریافت یم کنید. خودتان  

 . در صورت نیاز از کارمندان مرکز پذیرش پناهجویان اطالعات کسب خواهید نمود  •

• Yle.fi    .به زبان های متعدد در مورد ویروس کرونا اخبار پخش یم کند 

• THL.fi    دستورالعمل هایی از جمله  این صفحات در  . در مورد وضعیت فنالند اطالع رسایر یم کند

 وجود دارد. به زبان های مختلف در مورد شفه کردن و شستشوی دستها 

  rabita.fiبرای گذراندن ماه رمضان از جمله در صفحات انجمن اسالیم فنالند   دستورالعمل هایی  •

 جود یم باشد. مو 

http://www.rabita.fi/

