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در دوران وضعیت چگونگی عمل کردن در بارە  مراجعین کمپ پناهجویانمعلومات برای 

 بە بعد  ٢٦/٥/٢٠٢٠از تاریخ ویروس کرونا 

 
بە کرونا سرفە یا عطسە می کند،  صاببە صورت سرایت قطرەای هنگامی کە شخص مویروس کرونا در درجە اول 

برای  بە کرونا صابانتقال پیدا می کند. ویروس همچنین می تواند از طریق تماس انتقال پیدا کند در صورتیکە شخص م

 در دستان خودش سرفە کردە و بعد از آن شخص دیگری را لمس کردە است.  مثال 

 

آن انتشار یا از کند  آهستەخودش انتشار ویروس کرونا را هر یک از مراجعین کمپ پناهجویان می تواند با اعمال 

در زندگی روزمرە بە وسیلە بهداشت دست ها و کم کردن تماس نزدیک با دیگر انسانها می توان از جلوگیری نماید. 

انجام مراجعە کردن برای و  رفت و آمدکە از مهم است  همچنیندر پیشگیری از سرایت کرد.  پیشگیریسرایت ویروس 

کارها در ضمن داشتن عالئم مریضی خودداری کنید. همزمان همچنین در دوران وضعیت کرونا این هم مهم است کە 

 ترش دهید. سگرفاە و کارایی خودتان را حفظ و آنرا 

 

  دست ها و سرفە کردن را رعایت کنید صحیحبهداشت 
 

از کمپ می توان  خارجاخل کمپ پناهجویان و در در درجە اول با رعایت بهداشت صحیح دست ها و سرفە کردن در د

 ریسک آلودە شدن خود و دیگر انسانها را پایین آورد. 

 

ثانیە بشویید. دستها  ٢٠دستهای خود را بە طور مکرر بدقت با آب و صابون بشویید. دستها را حداقل بە مدت  •

کە از بیرون بە داخل خانە بشویید را بە خوبی خشک کنید. دست های خود را بهتر است بخصوص زمانی 

وقتی کە بینی خود را پاک کردەاید و سرفە یا عطسە کردەاید. بعد از همیشە بعد از رفتن بە تشناب یا  آمدەاید،

 بازگشت بە کمپ پناهجویان فورا" دست های خود را بشویید. 

 در صورتیکە نمی توانید دستهای خود را بشویید، از مایع ضد عفونی کنندە استفادە کنید.  •

وقتی کە سرفە یا عطسە می کنید جلوی دهان خود را بگیرید. برای مثال از دستمال یا قسمت باالیی آستین خود  •

  لە دان بیندازید. استفادە کنید. در کف دست خود سرفە یا عطسە نکنید. دستمال را همیشە بە داخل زبا

 بە چشم، بینی یا دهان تان دست نزنید، مگر اینکە همان وقت دستهای خود را شستە باشید.  •

از لمس کردن سطوحی کە مردم زیادی آنها را لمس می کنند )دستگیرەها و غیرە( با دستان لخت خودداری  •

 کنید.

 توجە کنید. در هنگام درست کردن غذا و خوردن خوراک بە رعایت بهداشت خوب  •

در صورتیکە در کمپ پناهجویان زندگی می کنید، بە نوبە خود اتاق محل بود و باش خودتان و مکانهای  •

 مشترک کمپ را پاک نگاە دارید. 

 در صورتیکە در خارج از کمپ پناهجویان زندگی می کنید، خانە خود را پاک نگاە دارید.  •
 

 تماس های نزدیک را کم کنید 
 

کم کنند.  کە انسانهای صحتمند هم تماس های نزدیک را در داخل کمپ پناهجویان و در خارج از کمپ همچنین مهم است

   .شود بدین ترتیب از شیوع ویروس کرونا جلوگیری می

 

متر با افراد دیگر فاصلە داشتە باشید. از شخصی کە  ٢تا  ١در داخل کمپ پناهجویان و خارج از آن، حداقل  •

 سرفە یا عطسە می کند دور بمانید. 

کمپ پناهجویان  مشترکدر صورتیکە در کمپ زندگی می کنید، از بود و باش غیر ضروری در مکانهای  •

 خودداری کنید. 

ر مکانهای عمومی در خارج از کمپ پناهجویان خودداری کنید. برای مثال از از بود و باش غیر ضروری د •

در مغازەها یا مجتمع های تجاری  مدت در مغازەها و بود و باش طوالنی شدید انجام کارها در اوقات ازدحام

 خودداری کنید. 
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از مسافرت غیر ضروری با وسایط نقلیە عمومی خودداری کنید. در صورتیکە امکان پذیر است پیادە بروید یا  •

 بایسیکل سواری کنید. 

دیگران خودداری کنید. بخصوص از دیدار و مالقات با افراد مسن و کسانی کە از  و بازدید پیش از دید •

رتیکە در خارج از کمپ پناهجویان زندگی می کنید، در صومرضهای زمینەای رنج می برند، خودداری کنید. 

از دید و بازدید غیر ضروری پیش خودتان خودداری کنید. برای مثال از طریق تیلفون یا انترنت تماس بگیرید 

 یا دوستان و فامیل های نزدیک خود را در بیرون مالقات کنید. 

 کردن راههای دیگری پیدا کنید.  پرسی و احوال از دست دادن و بغل کردن خودداری کنید. برای سالم •
 

 در بارە عالئم و آلودە شدن اطالع دهید 
 

انتانات طرق تنفسی )عفونت مجاری تنفسی( ناگهانی می شود. عالئم می توانند اینها ویروس کرونا با عث بوجود آمدن 

 باشند: 

 

 تب  •

 گلو درد  •

 سرفە •

 سرما خوردگی •

 نفس تنگی  •

 درد ماهیچەها  •
 

حس بویایی و چشایی، خستگی، دلبدی و اسهال توصیف شدەاند.  اختالالت همچنین ،مریضی ویروس کرونا ارتباط با در

کە آیا آنچە سبب انتانات طرق تنفسی شدە، ویروس کرونا یا یک ویروس تنها بر اساس عالئم نمی توان فیصلە کرد 

خفیف می گیرند. را بە طور مریضی  می شوندونا مصاب دیگر یا باکتریا می باشد. بسیاری از کسانی کە بە ویروس کر

سال سن کە یک مرض  ٧٠موارد خطرناک مریضی و موارد مرگ در سطح جهانی بخصوص در بین افراد باالی 

 زمینەای مانند مریضی قلبی شدید یا دیابت دارند، مشاهدە شدە است. 

 

آنرا فورا" بە پرسنل کمپ پناهجویان اطالع دهید. در صورتیکە در  ،در صورتیکە مریض می شوید و عالئمی دارید

خارج از کمپ زندگی می کنید، از طریق تیلفون اطالع دهید. پرسنل کمپ پناهجویان بە شما کمک می کنند تا در 

 صورت ضرورت تست کرونا بدهید. 

 

  در صورتیکە می دانید با شخص مصاب شدە بە کرونا در تماس بودەاید، آنرا هم بە پرسنل کمپ اطالع دهید. 
اگر در خارج از کمپ زندگی می کنید، در صورتیکە عالئم شما بدتر می شوند و صحت شما ناگهان خرابتر می شود، 

 تماس بگیرید.  ١١٢نمبر ایمرجنسی  امی توانید در حالت عاجل ب
 

  نمایید رفت و آمد نکنید یا برای انجام کارها مراجعە ن ،در صورت وجود عالئم
 

 عالتم مریضی را دارید، کامال" از رفت و آمد و مراجعە برای انجام کارها خودداری کنید.  شما بسیار مهم است کە اگر

 

کمپ پناهجویان نروید.  در صورتیکە شما عالتم خفیف انتانات طرق تنفسی را هم دارید، بە مکانهای عمومی •

 آنوقت از هر گونە تماس نزدیک با دیگر افراد خودداری کنید.  

. از دید و بازدید پیش دیگران خودداری کنیددر صورتیکە شما عالتم خفیف انتانات طرق تنفسی را هم دارید،  •

 آنوقت از هر گونە تماس نزدیک با دیگر افراد خودداری کنید.  

. آنوقت از هر بە مکتب یا سر کار نرویددر صورتیکە شما عالتم خفیف انتانات طرق تنفسی را هم دارید،  •

 گونە تماس نزدیک با دیگر افراد خودداری کنید. 

و  ، اجتماعات عمومیبە مراسمهای عمومیدر صورتیکە شما عالتم خفیف انتانات طرق تنفسی را هم دارید،  •

. آنوقت از هر گونە تماس نزدیک یا وسایط نقلیە عمومی نروید کمپ پناهجویان در خارج از مکانهای عمومی

 . با دیگر افراد خودداری کنید
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برای انجام کارها بە خارج از کمپ در صورتیکە شما عالتم خفیف انتانات طرق تنفسی را هم دارید،  •

برای مثال مالقات دارید ) یدولت در صورتیکە اطالع دارید کە بە همراە کارمندان. پناهجویان مراجعە نکنید

مصاحبە مربوط بە رسیدەگی بە درخواست پناهندەگی( یا با هر ارگان دیگری در خارج از کمپ مالقات دارید 

شرکت کنید یا نە، با پرسنل کمپ  مالقات و بە خاطر وضعیت صحی تان مطمئن نیستید کە می توانید در

ج از کمپ پناهجویان زندگی می کنید، از طریق تیلفون تماس در صورتیکە در خارپناهجویان تماس بگیرید. 

 بگیرید.
 

  در صورتیکە نیاز دارید، برای انجام کارها در کمپ پناهجویان مراجعە کنید
 

، پیش کارمندان کمپ پناهجویان نوبت بگیرید. در صورتیکە شما برای مثال پریشانی در صورتیکە نیاز دارید •

صحی دارید یا در وضعیت صحی خانوادە تان مشکالتی وجود دارد، بهتر است کە با کارمندان کمپ تماس 

ی می در صورتیکە در خارج از کمپ پناهجویان زندگبدتر نشوند. مشکالت درد و ناراحتی و بگیرید تا اینکە 

 . کنید، در صورت نیاز از طریق تیلفون تماس بگیرید

در صورتیکە اطالع دارید کە در داخل کمپ پناهجویان مالقات دارید و قبل از مالقات عالئمی در شما ظاهر  •

می شود یا اینکە می دانید کە با شخص مریض شدە در تماس بودەاید، فورا" موضوع را بە پرسنل کمپ اطالع 

 تیکە در خارج از کمپ پناهجویان زندگی می کنید، از طریق تیلفون اطالع دهید.در صوردهید. 

پرسنل کمپ پناهجویان همچنین می توانند بر اساس نیاز و در صورت امکان مالقات را بە صورت تماس از  •

 راە دور ترتیب دهند. 
 

 از رفاە و آسایش و کارایی خودتان مراقبت کنید 
 

بە از توانایی های فیزیکی، روحی و روانی و اجتماعی، رفاە و آسایش و کارایی را حفظ می فعالیت و استفادە چند جان

 کند. 
 

بیرون بروید. بر طبق امکان از مکانهای سرگرمی بیرون کە  بە برای هواخوریروزانە تحرک داشتە باشید.  •

متر فاصلە ایمنی را  ٢تا  ١باز می باشند، استفادە کنید. وقتی کە بیرون می روید، یادتان باشد کە حداقل 

 رعایت کنید. 

 بە طور مرتب خوراک بخورید. همچنین مراقب باشید کە بە اندازە کافی مایعات بە بدنتان برسد.  •

جریان عادی منظم زندگی کنید کە بە اندازە کافی بخوابید. ریتم منظم شبانە روزی را نگاە دارید.  کوشش •

 روزمرە را رعایت کنید. 

همچنین در اوقات استثنایی هم با دوستان و اقارب نزدیک تماس بگیرید. جهت تماس گرفتن برای مثال از  •

در صورتیکە کسی را رودررو مالقات می کنید، ترجیحا" او را در بیرون تیلفون یا کمپیوتر استفادە کنید. 

 داشتە باشید. متر فاصلە ایمنی  ٢تا  ١مالقات کنید و مراقب باشید تا حداقل 

 ، درخواست کار بدهید. کار کردن وجود دارددر صورتیکە برای شما امکان  •

 کتاب بخوانید. خواندن کتاب برای صحت مفید می باشد.  •

هستید، در این وضعیت حامی و بە همراە همسر یا اطفال تان در فنلند و در کمپ پناهجویان ورتیکە شما در ص •

 پشتیبان او یا آنها باشید. 

)حوض های آب بازی، سالن های ورزشی، بر طبق امکان از مکانها و باشگاههای سرگرمی داخل سالن  •

متر فاصلە ایمنی  ٢تا  ١ادە کنید. یادتان باشد کە حداقل ، استفکە باز هستندکتابخانە ها، باشگاههای بدنسازی( 

 را رعایت کنید. 
 

 

 

 

 از شما چە انتظاری داریم 
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وضعیت ویروس از تمام مراجعین کمپ پناهجویان انتظار همکاری خوب، صبر و تحمل و آرامش را داریم.  •

بە خاطر امنیت خودتان و دیگران کرونا جریان دارد و می تواند روی کار کمپ پناهجویان تأثیر بگذارد. 

 رهنمایی های دادە شدە از طرف کارمندان کمپ پناهجویان را رعایت کنید. 
 

 از کجا معلومات بدست می آورید
 

 در صورت ضرورت معلومات بیشتر را از پرسنل کمپ پناهجویان کسب می کنید. •

برای مراجعین کمپ پناهجویان یک می در بارە مسافرت کردن امن با وسایط نقلیە عموریاست امور مهاجرین  •

معلومات برای مراجعین کمپ پناهجویان در بارە مسافرت کردن امن با وسایط اطالعیە تنظیم کردە است: "

این ". این اطالعیە بە زبانهای مختلف در دسترس می باشد. نقلیە عمومی در دوران وضعیت ویروس کرونا

 دریافت می کنید. خودتان اطالعیە را از کمپ پناهجویان 

• Yle.fi  .رادیو تلویزیون ملی فنلند( بە زبانهای مختلف در بارە ویروس کرونا خبر رسانی می کند( 

• THL.fi اطالع رسانی می کند. در  ویروس کرونا در فنلند )ریاست صحت و رفاە عامە( در بارە وضعیت

 رفە کردن و شستن دستها وجود دارد. سایت انترنتی رهنمایی هایی بە زبانهای مختلف از جملە در مورد س

مکانها و باشگاههای سرگرمی داخل سالن و همچنین ترتیب دهندەگان مراسمها و فعالیتهای مختلف در بارە  •

فاصلەهای ایمنی و دستورات بهداشتی کە باید در این مکانها رعایت شوند، رهنمایی محدودیت تعداد مراجعین، 

 می کنند. همیشە رهنمایی های دادە شدە را رعایت کنید. 


