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ن کمپ پناهج��ان: معلومات در بارە  مناسک ماە رمضان در دوران   انجاممراجعنی
 وضع�ت و�روس کرونا  

 مناسک ماە رمضان هم وضع�ت و�روس کرونا را مورد توجە قرار ده�د.   انجامشما با�د در 

هر فرد مکلف � باشد تا بە صورت مسئوالنە عمل  عمل�رد خود هر فرد تأث�ی عمدەای روی انتشار و�روس کرونا دارد. 
�ن وجە عمل    کن�د تا و�روس کرونا در کمپ پناهج��ان �ا در خارج از کمپ انتشار پ�دا نکند.  نما�د. شما با�د بە به�ت

هنگا� کە شخص مصاب بە کرونا �فە �ا عطسە � کند،   و�روس کرونا در درجە اول بە صورت �ا�ت قطرەای
 انتقال پ�دا � کند. 

ی از  در روشهای ذ�ل  مناسک ماە رمضان کمک � کنند   انجامانتشار و�روس کرونا در هنگام  جلوگ�ی  

ض گروههای مردم و در اجتماعات  .۱ ض از حضور در مکانهای عمو�، در بنی  . کن�د   پره�ی

ض کن�د و از مالقات افراد د�گری غ�ی از افراد   .۲ از حضور در میهمایض خصو� با تعداد کم جمع�ت هم پره�ی
 . ارتباط با افراد د�گر را بە حداقل برسان�د.  نزد�ک بە خودتان خودداری کن�د کامال" 

ض کن�د. در صورت�کە در خارج از کمپ   .۳ ض پ�ش افراد د�گر  پره�ی وری و رفنت از رفت و آمد، مسافرت غ�ی �ض
 � کن�د، از دعوت کردن د�گر افراد بە خانە خودتان خودداری کن�د.  

گ
 پناهج��ان زند�

ض دستها و �فە کردن را رعا�ت کن�د.  .۴ ب و  دستهای خود را بە طور مکرر بدقت با آبهداشت صحیح شسنت
ض تان �فە کن�د.    صابون �ش���د. در آستنی

�د.   ۲فاصلە حداقل  .۵  م�ت با افراد د�گر را حفظ کن�د. با افراد د�گر دست نده�د و آنها را در آغوش نگ�ی

 بر اساس توص�ەها از ماسک صورت استفادە کن�د.   .۶

ل خودداری   .۷ ض ض عالئم از رفت و آمد و مراجعە در کمپ پناهج��ان �ا در خارج از کمپ �ا م�ض در صورت داشنت
 کن�د.  

ض وجود عالئم و  در بارە .۸  بە پرسنل کمپ پناهج��ان اطالع ده�د.  بە و�روس فورا"   در معرض ابتال قرار گرفنت

 مات دولیت را رعا�ت کن�د. طرزالعمل های دادە شدە از طرف پرسنل کمپ پناهج��ان و د�گر مقا .۹

 
نیت � توان�د مناسک ماە رمضان را  انجامرهنمایی ها در بارە   Suomen Islamilainenبرای مثال از سا�ت ان�ت

Yhdyskunta (جماعت اسال� فنلند)  :در�افت کن�دrabita.fi 

ض کمپ پناهج��ان  در  داشتە باشند. همکاری خوب، ص�ب و تحمل و آرامش  درخواست � کن�م کەاز تمام مراجعنی
ورت معلومات ب�ش�ت را از پرسنل کمپ پناهج��ان بدست � آور�د.    صورت �ض

http://www.rabita.fi/
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