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ار�اب رج�ع مرکز پذیرش پناهج��ان: اطالعات م��وط به گذارندن ماە رمضان در  
و�روس کرونا  هنگام  

�د.  ا�ط و�روس کرونا را در نظر بگ�ی  شما با�د امسال در گذراندن ماە رمضان هم �ش
 

ش ابتال دارد. این وظ�فه همه است که با مسئول�ت پذیری عمل کنند.   اقدامات خود هر شخص تأث�ی عمدە ای در گس�ت
ش پبدا نکند.   شما با�د تمام تالش خود را بکن�د تا ابتالها در داخل و خارج مرکز پذیرش پناهج��ان گس�ت

 به عنوان ابتالى قطرە ای هنگام �فه �ا عطسه از فرد ب�مار �ا�ت پ�دا � کند. 
�
 و�روس کرونا عمدتا

 

شی از  اقدامات ز�ر به جلوگ�ی  و�روس کرونا در گذراندن ماە رمضان   گس�ت  
 کمک � کند :

 از حضور در اما�ن عمو�، گروە های مرد� و تجمعات اجتناب کن�د. . ۱
 

حیت از رو�دادهای خصو� کوچک و جلسات با افراد غ�ی از نزد�کان خود اجتناب کن�د. تماس با افراد د�گر را به  . ۲
 حداقل برسان�د. 

 
 � کن�د، از  از . ۳

گ
وری از افراد اجتناب کن�د. ا�ر خارج از مرکز پذیرش پناهج��ان زند� �ض ، مسافرت و بازد�د غ�ی جابجايي

 دعوت مردم به خانه خود خودداری کن�د. 
 

بهداشت خوب دست و بهداشت �فه کردن اطمینان حاصل کن�د. دستان خود را کامً� با آب و صابون �ش���د.    از. ۴
ض   خود �فه کن�د.  بروی آستنی

 
 م�ت از افراد د�گر فاصله داشته باش�د. دست نده�د �ا ک� را به آغوش نکش�د.  ۲حداقل . ۵
 

 طبق توص�ه ها از ماسک صورت استفادە کن�د. . ۶
 

  در مرا�ز پذیرش پناهج��ان �ا خارج از مرکز �ا خانه خود با اعالم ب�مارى برای انجام کار ن�ای�د و حرکت و نقل مکان . ۷
 نکن�د. 

 
ض در معرض ب�ماری را به کارکنان مرکز پذیرش پناهج��ان گزارش ده�د . ۸  . از عالئم و قرار گرفنت
 

 دستورالعمل های ارائه شدە توسط کارکنان مرکز پذیرش پناهج��ان و سایر مقامات را رعا�ت کن�د. . ۹
 

 ا�ت انجمن اسال� فنالند در�افت كن�د: دستورالعمل های برای گذراندن ماە رمضان را � توان برای مثال از وب س
rabita.fi 

 
از همه ار�اب رجوعان مرکز پذیرش پناهج��ان آرزوی همکاری، ص�ب و آرامش خاطر دار�م. در صورت لزوم � توان�د  

ی را از کارکنان مرکز پذیرش پناهج��ان در�افت کن�د.   .اطالعات و دستورالعمل های ب�ش�ت
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