
 
 

 2021 آوریل 23 از 19 کووید های عفونت با ارتباط در فعلی قرنطینه قوانین جزوه

  
  

      ها عفونت با ارتباط در قرنطینه جدید نامه آیین Covid 19 نوردراین در 2021 آوریل 23 از-                   
    شود می اعمال زیر قوانین ، آن از پس .شود می اجرا وستفالن:                                                    
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 بیماری عالئم بروز صورت در رفتار
 

     گلودرد اگر ، مثال عنوان به مانند بیماری عالئم دلیل به یا دارید مثبتی خودآزمایی ، مثبت سریع تست اگر       
  (PCR تست) Covid 19 آزمایش انجام به موظف قانونی نظر از ، دارید اسهال یا تب ، بینی آبریزش ، سرفه   
                                 کنید قرنطینه خانه در ، نتیجه به دستیابی زمان تا که هستید.                                                                    
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 مثبت آزمایش نتیجه
 

تیجهن صورت در  زمان مدت در یا آزمون از قبل روز چهار طی در که افرادی به بالفاصله و مانید می باقی قرنطینه در شما ، آزمایش مثبت 

 یک در طوالنی مدت یا کرد حفظ نتوان را متری 1.5 فاصله اگر ویژه به امر این .دهید اطالع ، اید داشته شخصی تماس آنها با آزمایش انجام

 .شود می اعمال ، اید بوده هم با ضعیف تهویه یا تهویه بدون اتاق
 

 مثبت آزمایش نتیجه بودن دسترس در از پس .کند می ارسال بهداشت بخش به را مثبت آزمایش نتیجه خودکار طور به آزمایش مرکز یا پزشک

 از لیستی قبالاً اگر بود خواهد مفید بسیار ، کنید پیگیری را ها تماس وقت اسرع در است الزم که آنجا از .شود می گرفته تماس شما با آنجا از

 .کنید می منتقل بهداشت بخش به را آنها سپس و ، باشید کرده تهیه را خود افراد همراه های تلفن شماره و نام
 

 بیله شهر .شوید خارج خود آپارتمان از ندارید اجازه مدت این در .است آزمایش انجام از پس روز 14 مثبت آزمایش یک برای قرنطینه دوره

 .شود می مجازات یورو 25000 سقف تا نقدی جریمه با قرنطینه قانون از تخطی و دهد می انجام ای نقطه های چک امر این برای فلد
 

اً ، بنابراین .کرد نخواهید دریافت کتبی قرنطینه اخطار بهداشت اداره از دیگر  آزمون تاریخ ، منطقه انجمن های هزینه بازپرداخت برای لطفا

 .دهید اطالع خود کارفرمای به را خود مثبت
 

 بیماری عالئم هنوز آیا که شود می سال شما از .کرد خواهید دریافت بهداشت بخش طرف از دیگری تماس ، قرنطینه دوره پایان از قبل اندکی

 48 تا شود می تمدید بهداشت بخش با مشورت با قرنطینه ، دارید بیماری عالئم هنوز اگر .است داشته وجود پایدار بهبود اینکه یا دارید را

 .باشید نداشته عالئمی دیگر متوالی ساعت
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 تماس افراد و خانه اعضای
 

 اعضای .شود می اعمال نیز است کرده آزمایش مثبت که شخصی نزدیک تماس و خانه اعضای مورد در همچنین روزه 14 قرنطینه دوره یک

 شود می آزمایش مثبت فرد که روزی از روزه 14 قرنطینه دوره .شوند قرنطینه وارد آزمایش نتیجه شدن مشخص از پس بالفاصله باید خانواده

اً ، بنابراین .کنند نمی دریافت کتبی قرنطینه اخطار بهداشت اداره از دیگر نیز خانوار اعضای .شود می آغاز ،  عضو از بازرسی تاریخ لطفا

 .شود جبران ای منطقه انجمن توسط آن هزینه تا دهید اطالع خود کارفرمای به ، است داده مثبت آزمایش که را خانگی
 

 وزارت که هنگامی .شود می محاسبه ، است داده مثبت آزمایش که شخصی با تماس آخرین از پس قرنطینه زمان ، تماس افراد سایر برای

 این برای بهداشت اداره طرف از کتبی قرنطینه اخطار .دریابید را دقیق دوره خود شخصی مورد در توانید می ، گیرد می تماس شما با بهداشت

 شود می صادر گروه
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 بهداشت بخش با تماس صورت در .شود انجام قرنطینه دوره پایان در آزمایش یک باید ، کنید رد را کرونا ویروس با عفونت بتوانید اینکه برای

 این در .یابد می پایان 14 روز از پس قرنطینه ، باشد منفی آزمایش اگر .کرد خواهید دریافت را نام ثبت و آزمایش زمان به مربوط اطالعات ،

 .گیرد نمی تماس شما با بهداشت اداره ، صورت
 

 شده محافظت قبالاً و اند داده مثبت آزمایش که افرادی با تماس افراد برای قرنطینه الزام مورد در استثنا مورد در مسئول بهداشت دپارتمان

 .گیرد می تصمیم ، دهند ارائه Covid-19 واکسیناسیون  از کامل محافظت از شواهدی توانند می یا شوند می محسوب
 

اً ، داشتید سوالی اگر  .ظهر از بعد 6 تا صبح 8 ساعت از جمعه تا دوشنبه ، 2000 51 :بگیرید تماس کرونا گویای تلفن با لطفا
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


