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ن در مورد چگونه عمل کردن در مرکز پذیرش پناهجویا انارباب رجوع رایاطالعاتی ب

 ۲۶/۵/۲۰۲۰ ویروس کروناشرایط 

 به صورت رسایت قطره ای هنگایم که شخیص که این بیماری را گرفته رسفه
ً
. رسایت یم کند ، یا عطسه یم کند  ویروس کرونا عمدتا

 در ابتدا در دستهای خود رسفه کرده 
ً
و پس از آن به شخص دیگری دست این ویروس یم تواند در مواردی که شخص بیمار مثال

 . ، از طریق تماس هم رسایت کند زده است

ش ویروس کرونا را کاهش داده و یا یم توانند با عمیل که انجام یم دهند رسعت گ نتمام ارباب رجوعان مرکز پذیرش پناهجویا ستر

 روزمره یم توان با رعایت بهداشت مناسب و کاهش تماس نزدیک با دیگران، از رسایت 
ی

ی کنند. در زندگ ش آن جلوگتر
از گستر

ی نمود. در  ز از رفت و آمد و مراجعات برای انجام امور عالئم بیماری صورتر که بیماری جلوگتر ز وجود داشته باشد، پرهتر از  نتر

ی از رسایت بیماری  ایط نظر جلوگتر د سالمت و تواناتی خود  ،ویروس کرونا مهم است. همزمان در رسر حائز اهمیت حفظ و پیشتر

 است. 

 بهداشت مناسب دست و سرفه را رعایت کنید

 یم توان خطر بهداشت مناسب دست و رسفه با رعایت 
ً
رسایت بیماری به در مرکز پذیرش پناهجویان و خارج از این مرکز، عمدتا

 خود و دیگران را کاهش داد. 

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

ون وارد یم شوید، پس از استفاده از دستشوتی یا  دستهایتان را به خوتر خشک کنید.  به خصوص هنگایم که از بتر

ز بینز  مرکز ، رسفه کردن یا عطسه کردن، بهتر است دست خود را بشوئید. بالفاصله پش از برگشت به پس از گرفتر

 دست خود را بشوئید. پذیرش پناهجویان 

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

ز خود استفاده  •  از دستمال یا قسمت باالتی آستتر
ً
ید. مثال در هنگام رسفه یا عطسه کردن، جلوی دهان خود را بگتر

 . بیندازید کنید. در کف دست خود رسفه یا عطسه نکنید. دستمال را همیشه به داخل زباله داتز 

 شسته باشید.  ، بینز یا دهان خود دست نزنید، مگر آن که دست خود را همان موقعها  چشمبه  •

ه  •  دستگتر
ً
از دست زدن با دست بدون دستکش به سطویح که اشخاص متعدد دیگر به آنها دست یم زنند )مثال

ز کنید. ها  ( پرهتر

 صفحه تلفن خود را مرتب •
ً
ز کنید.  ا  تمتر

 بهداشت مناسب را مورد توجه داشته باشید.  ،هنگام آماده کردن و خوردن غذا  •

 یم کنید، اتاق محل سکونت خود و اماکن عمویم مرکز را به سهم خود  •
ی

در صورتر که در مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

ه  ز  دارید. نگه پاکتر

ه نگه دارید.  • ز ل خود را پاکتر ز
 یم کنید، متز

ی
  در صورتر که خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

 تماس های نزدیک را کاهش دهید

سالم هم تماس های نزدیک خود را در مرکز پذیرش پناهجویان و خارج از این مرکز کاهش دهند. بدین مهم است که اشخاص 

ی یم شود.  ش ویروس کرونا جلوگتر  ترتیب از گستر

ی را با دیگران حفظ کنید. از کیس که رسفه یا  1-2در مرکز پذیرش پناهجویان و خارج از این مرکز، فاصله حداقل  • متر

 انید. عطسه یم کند دور بم

ز کنید.  • وری در اماکن عمویم مرکز پرهتر  یم کنید، از حضور غتر ضز
ی

 در صورتر که در مرکز پذیرش پناهجویان زندگ
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وری در اماکن عمویم  • ز کنید. در خارج از مرکز پذیرش پناهجویان از حضور غتر ضز ز به فروشگاه در یط  پرهتر  از رفتر
ً
مثال

ز ترین ترافیک را دارند اجتن  که سنگتر
 طوالتز در فروشگاه ها و مراکز خرید نمانید.  مدتنمائید و اب ساعاتر

وری با وسایل نقلیه عمویم اجتناب کنید.  •  چرخه سواری کنید یا پیاده بروید. در صورت امکان دو از سفر غتر ضز

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

ز کنید. به ویژه از مراجعه نزد سالمندان و اشخایص که باز  • وری نزد دیگران پرهتر ز غتر ضز
یماری زمینه ای میهماتز رفتر

 یم کنید،دارند اجتناب نما
ی

وری  ئید. در صورتر که در خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ از میهمان کردن غتر ضز

 از طریق تل
ً
ز کنید. مثال ید و یا با دوستان و نزدیکان خود در محیط خارج نت با دیگرافن یا اینتر دیگران پرهتر ن تماس بگتر

 از خانه دیدار کنید. 

یس به دنبال راه های دیگری باشید. ها را به آغوش نکشید. برای احوالبا دیگران دست ندهید و یا آن •  تر

 اطالع دهید دارید یا در معرض بیماری قرار گرفته اید،عالئم بیماری اگر 

 ونا موجب عفوت ناگهاتز مجاری تنفیس یم شود. عالئم یم توانند اینها باشند: ویروس کر 

 تب •

 گلودرد •

 رسفه •

 التهاب مخاط بینز  •

 نفس •
ی

 تنگ

 ماهیچه ای هایدرد •

، بهم خوردن حال و اسهال هم  
ی

، خستگ شده است. گزارش در ارتباط با بیماری ویروس کرونا، اختالالت حس چشاتی و بویاتی

ی نمود که آیا عامل  ویروس کروناست یا یک ویروس دیگر و یا  عفوت مجاری تنفیسفقط بر اساس عالئم نیم توان نتیجه گتر

ند. موارد جدی بیماری و موارد مرگ در سطح   از اشخایص مبتال به ویروس کرونا یک بیماری خفیف یم گتر
ی

ی. بخش بزرگ باکتر

 سال که دارای بیماری زمینه ای از قبیل بیماری قلنر شدید یا دیابت هستند مشاهده شده است.  70جهان به ویژه در افراد باالی 

ی عالئم بیماری هستید، بالفاصله به کارمندان مرکز پذیرش پناهجویان اطالع دهید. در صورتر ادر صورتر که بیمار شدید یا دار 

 یم کنید، این موض
ی

وع را تلفنز اطالع دهید. کارمندان مرکز پذیرش پناهجویان در صورت که خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

 نا کمک یم کنند. و لزوم به شما برای مراجعه به آزمایش ویروس کر 

چنانچه یم دانید که با شخیص که مبتال به بیماری کرونا بوده در تماس بوده اید، این موضوع را هم بالفاصله به کارمندان مرکز 

 یم کنید، چنانچه عالئم شما شدیدتر شدند پذیرش پناهجویان اط
ی

الع دهید. در صورتر که خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

ایط اضطراری با شماره تلفن اضطراری  د.  112و حالتان به طور ناگهاتز رو به وخامت گذاشت، یم توانید در رسر  تماس بگتر

 ور پرهیز کنیداز رفت و آمد و انجام امدارید عالئم بیماری در حالی که 

ز کنید صورتر  مهم است که در   . که عالئم بیماری دارید از رفت و آمد و انجام امور پرهتر

مرکز پذیرش پناهجویان نروید. در این صورت  اماکن عمویمهم دارید، به عفوت مجاری تنفیس خفیف حنر اگر عالئم  •
ز کنید.   از هر گونه تماس نزدیک با دیگران پرهتر

در این صورت از هر گونه تماس هم دارید، نزد دیگران به میهماتز نروید. عفوت مجاری تنفیس خفیف حنر اگر عالئم  •
ز کنید.   نزدیک با دیگران پرهتر

در این صورت از هر گونه تماس هم دارید، رس کار و مدرسه نروید. عفوت مجاری تنفیس خفیف حنر اگر عالئم   •
ز کنید.   نزدیک با دیگران پرهتر

مرکز پذیرش پناهجویان، تجمعات خارج از  اماکن عمویمهم دارید، به عفوت مجاری تنفیس خفیف حنر اگر عالئم  •
ز کنید. نروید. عمویم، اماکن عمویم یا وسایل نقلیه عمویم   در این صورت از هر گونه تماس نزدیک با دیگران پرهتر
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مرکز پذیرش پناهجویان خارج از خفیف عفوت مجاری تنفیس هم دارید، به انجام امور خود در حنر اگر عالئم  •

دا ( یا در صورتر که  زید. نتر
ی

ز )از جمله مصاحبه در ارتباط با برریس درخواست پناهندگ  قرار است با مسئولتر
ً
با مثال

ز نیستید که آیا با توجه به حال و سالمت خود یم توانید  ارگان دیگری در خارج از مرکز پذیرش دیدار کنید و مطمت 

کت کنید،  یم  در آن رسر
ی

ید. چنانچه در خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ با کارمندان مرکز پذیرش تماس بگتر

ید.   کنید، تلفنز تماس بگتر

 فقط در صورت ضرورت به مرکز پذیرش پناهجویان مراجعه کنید

 چنانچه نگران سالمت خود هستید در صورتر که نیاز دارید نزد کارمند  •
ً
ید. مثال مرکز پذیرش پناهجویان وقت بگتر

مرکز پذیرش پناهجویان تماس کارمندان و یا سالمت خانواده شما با مشکیل مواجه شده است، بهتر است که با  

 یم کنید، 
ی

ید تا اینکه مشکالت بدتر نشود. چنانچه در خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ صورت لزوم در بگتر

 . با مرکز پذیرش در تماس باشید تلفنز به طور 

مرکز پذیرش پناهجویان وقت مالقات دارید و پیش از این قرار مالقات در شما عالئم بیماری بروز در در صورتر که  •

بالفاصله موضوع را به کارمندان مرکز پذیرش پناهجویان یم کند یا یم دانید که با شخیص بیمار در تماس بوده اید، 

 یم کنید، اطالع دهید. 
ی

 . بدهید تلفنز این اطالع را چنانچه در خارج از مرکز پذیرش پناهجویان زندگ

ارتباط از راه دور هم برگزار  ،یم توانند در صورت نیاز و در چهارچوب امکانات کارمندان مرکز پذیرش پناهجویان •

 د. نکن

 سالمت و توانایی خود باشیدمراقب 

یگ، رواتز و اجتمایع موجب حفظ سالمت و تواناتی یم شود.  ز ده و چندجانبه از توانمندیهای فتر
 فعال بودن و استفاده گستر

ون که باز هستند استفاده  • ون بروید. در چهارچوب امکانات از اماکن تفرییح فضای بتر هر روز تحرک داشته باشید. بتر

ون یم روید، به یاد داشته باشید که فاصله امن حداقل کنید. وقنر  ی را با دیگران حفظ کنید.  1-2 که بتر  متر

 غذای خود را به طور مرتب ضف کنید. مراقب باشید که مایعات کافز هم به بدنتان برسد.  •

منظم روزانه را انجام تالش کنید به اندازه کافز بخوابید. ریتم منظم شبانه روزی خود را حفظ کنید. کارهای معمویل  •

 دهید. 

ز مدر دوران استثنات  هم با دوستان و نزدیکان خود در تماس باشید.  •  از تلفن یا  برای تماس گرفتر
ً
کامپیوتر استفاده ثال

ون انجام دهید و   در بتر
ً
فاصله امن حداقل کنید. در صورتر که با کیس رودررو مالقات یم کنید، این مالقات را ترجیحا

ی را  2-1  حفظ کنید.  متر

 اگر امکان کار کردن با حقوق دارید، به دنبال آن باشید.  •

 کتاب بخوانید. خواندن برای سالمنر مفید است.  •

هستید، در این وضعیت از او/آنها  مرکز پذیرش پناهجویاندر صورتر که با همرس و/یا فرزند خود در فنالند و در  •

 حمایت کنید. 

، استخرها ای تفرییح فضای داخل که باز هستند استفاده کنید )در چهارچوب امکانات از اماکن و محل ه •  ، اماکن ورزیسر

ی را با دیگران حفظ کنید.  1-2(. به یاد داشته باشید که فاصله امن حداقل کتابخانه ها، سالن های پرورش اندام •  متر

 از شما چه انتظاری داریم

ویروس کرونا وجود دارد و  همکاری خوب، صتر و آرامش داریم. مرکز پذیرش پناهجویان انتظار ن ما از همه ارباب رجوعا •

ات در کار مرکز پذیرش شود.  دیگران، دستورالعمل هاتی که کارمندان مرکز  برای امنیت خود و  یم تواند باعث تغیتر

 . پذیرش پناهجویان یم دهند را همیشه رعایت کنید 
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 کنیداطالعات کسب  یداز کجا می توان

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

مرکز ن برای ارباب رجوعاسفر امن با وسایل نقلیه عمویم اداره مهاجرت اطالعیه ای در مورد  •

اطالعاتر برای ارباب رجوعان مرکز پذیرش پناهجویان جهت پذیرش پناهجویان تهیه کرده است: "

ایط کروناسفر امن با وسایل نقلیه عمویم در  س ". این اطالعیه رسر به زبان های متعددی در دستر

 پناهجویان خودتان دریافت یم کنید. مرکز پذیرش این اطالعیە را از  است. 

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

• THL.fi   صفحات در مورد وضعیت ویروس کرونا در فنالند اطالع رساتز یم کند. در این

دستورالعمل هاتی از جمله در مورد رسفه کردن و شستشوی دستها به زبان های مختلف وجود 

 دارد. 

اماکن و محل های تفرییح فضای داخل که باز هستند و برگزار کنندگان رویدادها و فعالیت های  •

ه باید د محدودیت های تعداد افراد، فواصل امن و راهنمات  های بهداشنر کدر مور  ،مختلف

 ایت کنید. عدستورالعمل های داده شده را ر همیشه رعایت شوند، راهنماتی یم کنند. 


