معلومات حول التعامل مع وباء كوفيد  19في ساكسونيا-أنهالت وماغديبورغ
في الوقت الحالي في ماغديبورغ يصاب أناس أكثر فأكثر بفيروس الكورونا يوميًا.
من المهم إبطاء انتشار الفيروس ،حتى تظل المدارس ورياض األطفالمثالً مفتوحة وكذلك حتى ال نرهق كاهل القطاع الصحي.
يرجى منك المساعدة في حماية نفسك وكذلك حماية اآلخرين من الفيروس.
يرجى منك تحديد العالقات الخاصة وقصرها على الضروري وتقليل زيارات األقارب واألصدقاء.

القواعد الحالية (سارية المفعول من  11حتى  31كانون الثاني :)2021
مغلق/غير مسموح:

الصالونات/الخدمات

السفر السياحي

رياضة المحترفين

الصالونات ومحالت
التجميل والمساج
ومحالت الوشم تظل
مغلقة.

مبيت السياح

مسموحة بال متفرجين.

في البالد ممنوع.

رياضة الهواة غير
مسموحة.غير مسموح
لألندية التدريب.

أنشطة التسلية

الرياضة
صاالت اللياقة البدنية
وحماماتالسباحة
واأللعاب المائية تظل
مغلقة.

المسارح ودور
السينما والمعارض
ومدن المالهي
وصاالت األلعاب
تظل مغلقة.

قطاع المطاعم
المطاعم والبارات والنوادي
والمراقص والحانات مغلقة.
خدمة توصيل واستالم
الطعام مسموحة.

مفتوح بشكل محدود:

الرياضة الفردية
مثل الجري
تظل مسموحة.

المدارس
يتم تطبيق نظام التعلم عن بعد.
سيتم تقديم الرعاية في الحاالت
الطارئة لطالب الصفوف األول
حتى السادس.
امكانية حضور الحصص
لطالب السنوات األخيرة.

رياض األطفال
تقدم الرعاية
للحاالت الطارئة
فقط

محالت بيع السلع األساسية
تظل مفتوحة لكن عدد
األشخاص داخل المجالت
سيكون محدود.

المؤسسات التعليمية
كمدارس تعلبم اللغة
وكورسات االندماج تبقى
مغلقة.
امكانية تطبيق التعليم
االلكتروني
يسمح بعقد االمتحانات
المهمة

يجب اتخاذ الحتياطات:

يرجى االستمرار في مراعاة قواعد النظافة والمسافة
واستخدام برنامج التحذير من الكوروناCorona-Warn-App

ارتداء الكمامة إلزامي

اللقاءات الخاصة

في المواصالت والمحالت و

يسمح ب االجتماع مع
شخص واحد فقط ال ينتمي
ألفراد العائلة الواحدة

األماكن العامة التي ال يمكن
االلتزام بمسافة متر ونصف
فيها.

ماذا أفعل عندما أشعر بالمرض أو بعد االلتقاء بشخص مصاب؟
األعراض المميزة لفيروس كوفيد  :19السعال وارتفاع درجة الحرارة والسخونة وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم و/أو التذوق والزكام وآالم
الحلق ووجع الرأس والمفاصل أو الضعف العام.
-

البقاء فورا ً في البيت،

-

تجنب لقاء اآلخرين وال تذهب للعمل أو المدرسة

-

اتصل بطبيب العائلة أو دائرة الصحة (الخط الساخن لدائرة الصحة  )0391/ 540 2000واتبع التعليمات

-

أخبر مديرك في العمل أو المدرسة أو روضة األطفال

-

عند ظهور األعراض المميزة لفيروس كوفيد  19يمكنك عمل فحص الكورونا بأقرب وقت ممكنفي عيادة الحمى

-

في حالة عدم ظهور أعراض بعد االتصال بشخص مصاب ،يتم الفحص بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

-

يظل المصابون والمتصلون معهم  14يو ًما من نتيجة الفحص وكذلك االتصال في الحجر الصحي.

-

ال ينتهي الحجر الصحي بمجرد ظهور نتائج سلبية لإلصابة بالكورونا.

إجراء فحص الكورونا ونتيجة الفحص:
يمكن عمل الفحص في عيادة الحمى ،عنوانها BrandenburgerStraße 8, 39104 Magdeburg
مواعيد العمل:
اإلثنين حتى الجمعة من الساعة السابعة صبا ًحا حتى الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الثانية حتى السادسة مساءا
السبت واألحد من العاشرة صبا ًحا حتى الواحدة ظهرا ً
أيام اإلجازات من العاشرة صبا ًحا حتى الواحدة ظهراً.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني:
https://www.kvsa.de/praxis/verordnungsmanagement/coronavirus/fieberambulanzen_fiebersprechs
tunden_testpraxen.html

يمكن عمل الفحص عند طبيب األسرة أيضاً ،ولكن يجب االتصال قبل الذهاب
-

بعد عمل الفحص تحصل على مستند فيه باركود .يمكن الحصول على نتيجة الفحص بنفسك من هذه الصفحة
 ،https://patienteninfo.kvsa.deفما عليك إال إدخال األرقام الموجودة في الباركود وتاريخ عمل الفحص كذلك.

-

إذا كانت النتيجة إيجابية :عليك االلتزام في البيت في الحجر الصحي ،وانتظر حتى تأتيك رسالة من دائرة الصحة .التزم البيت بالحجر
الصحي حسب ما يطلب منك .بلغ بأقصى سرعة ممكنة جميع األشخاص الذين التقيت بهم في آخر ستة أو سبعة أيام .يتوجب على
األشخاص الذين تواصلت معهم عن قرب بدء الحجر الصحي بأسرع وقت ممكن.

-

إذا كانت النتيجة سلبية ،ولكن لديك األعراض المميزة للكورونا :التزم بيتك لمدة  5أيام على األقل .تواصل مع طبيبك حتى تعرف
الخطوات المطلوب اتباعها.

-

إذا كانت النتيجة سلبية ،رغم اتصالك بشخص مصاب :عليك االستمرار في الحجر الصحي .تستمر فترة الحجر الصحي لمدة  14يوم
ابتدا ًء من االتصال بالشخص المصاب .ستأتيك رسالة حجر صحي من دائرة الصحة.

تذكر :إن الحجر الصحي يهدف إلى حماية عائلتك وجيرانك واآلخرين في محيطك من اإلصابة ويعمل على منع انتشار اإلصابة بالفيروس.
الحجر الصحي إجباري حسب قانون الحماية من األمراض المعدية .إن عدم االلتزام بالحجر الصحي جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن أن
تعاقب بدفع غرامة مالية.
تسري القواعد التالية في حالة الحجر الصحي:
-

الخروج من البيت أو الشقة غير مسموح!

-

إذا شعرت أن حالتك تسوء ،أخبر طبيبك بذلك عبر الهاتف.

-

تجنب االتصال باألشخاص الذين يسكنون في بيتك ،واترك مسافة بينك وبينهم واتبع قواعد النظافة.

-

تجنب االتصال الشخصي مع اآلخرين الذين ال يقيمون معك!

-

اطلب المساعدة من أعضاء أسرتك أو األصدقاء عند الحاجة لشراء ما تحتاج ،وعليهم ترك األغراض على بابك .يمكنك التواصل مع
مبادرة مساعدة الجيران في ماغديبورغ https://soli-statt-hamster-md.de/

السفر إلى الخارج والعودة إلى ألمانيا:
-

بعد الرجوع إلى ألمانيا من منطقة خطرة ،ارجع إلى بيتك مباشرة والتزم الحجر الصحي لمدة  10أيام وتواصل مع دائرة الصحة
(بالهاتف  0391/540 2000أو عبر اإليميل )Einreise-Risikogebiet@ga.magdeburg.de

-

إذا كنت قد مكثت في آخر  10أيام قبل العودة أللمانيا في منطقة خطرة ،يجب عليك تسجيل نفسك في سجل العائدين الرقمي على
الموقع www.einreiseanmeldung.de

-

قائمة المناطق الخطر المحدثة تجدها هنا
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

-

قد تطلب منك دائرة الصحة أن تقدم نتيجة اختبار كورونا سلبية أو إجراء اختبار خالل  10أيام من العودة .يمكن عمل هذا االختبار
بالمجان حتى  1ديسمبر  2020فقط.

-

يمكن أن تنتهي فترة الحجر الصحي بعد  5أيام على األقل بعد إبراز نتيجة اختبار سلبية.

-

ال يتوجب على الموظفين الذين يتنقلون كثيرا ً عمل حجر صحي ،ويجب إبراز شهادة بذلك من صاحب العمل.

أين يمكنني الحصول على معلومات إضافية؟
www.magdeburg.de/CoronavirusCovid19
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-aktuelle-informationen
معلومات بعدة لغات:
https://www.magdeburg.de/Coronavirus-Covid-19/Mehrsprachige-Informationen/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/corona-news/

الدعم واإلرشاد
 مؤسسات خدمة المهاجرين
https://www.magdeburg.de/media/custom/37_31676_1.PDF?1566316883
:على سبيل المثال
. تقدم الخدمات باأللمانية والعربية واإلنجليزية والفرنسية.AWO Landesverband Sachsen-Anhalt  جمعية.1
AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.(Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch):
migration.md@awo-sachsenanhalt.de, 0391/ 999 777 34 oder 0391/ 999 777 37
. تقدم الخدمات باأللمانية واإلنجليزية والفرنسية واألوكرانية والروسية، جمعية رابطة العائلة األلمانية.2
Deutscher Familienverband LV Sachsen-Anhalt e.V.(Bürgerhaus Kannenstieg) (Deutsch,
Englisch, Französisch, Ukrainisch, Russisch): mbe@dfv-lsa.de, 0391/ 5629715
. يقدم الخدمات باأللمانية واإلنجليزية والفارسية، Familienhaus Magdeburg

 بيت األسرة في ماغديبورغ.3

Familienhaus Magdeburg gGmbH( )األلمانية والعربية واإلنجليزية والفارسية:mbe@familienhausmagdeburg.de, 0391/ 99 0000 99
Caritasverband für das Bistum Magdeburg  كاريتس في ماغديبورغ.4
 يقدم اإلرشاد الثقافي باأللمانية واإلنجليزية والروسية والعربية والفرنسية والديوال والبامبارا والصربية،IKZ مركز اإلرشاد الثقافي
.واأللبانية
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. (IKZ – Interkulturelles Beratungs- und
Begegnungszentrum): traore@caritas-ikz-md.de, 0391 40805-18 oder 0391 40805-17
 عناوين أخرى للرعاية واإلرشاد
أنهالت- مساعدة اإلندماج في ساكسونيا.1
Integrationshilfe Sachsen-Anhalt e.V.: beratung@mail.integrationshilfe-lsa.org,
0391/ 99 05 97 96  أو0175/ 88 86 3 86
EineweltHaus Magdeburg  الرعاية والتوجيه في.2
Orientierungsberatung im einewelthaus Magdeburg()األلمانية والعربية واإلنجليزية:
orientierungsberatung@agsa.de, 0391/ 5371 242
 رعاية العائالت لدى مؤسسة.3
Beratung für Familien - Meridian e.V. ()األلمانية واإلنجليزية والروسية: info@meridian-magdeburg.de, 0391/
5371 296
 المجلس االستشاري لالندماج والهجرة في عاصمة الوالية ماغديبورغ.4
Beirat für Integration und Migration der Landeshauptstadt Magdeburg:
integrationsbeirat@stadt.magdeburg.deoderKrzysztof.Blau@stadt.magdeburg.de, 0391/ 540 2382
)  إدارة الشؤون االجتماعية والشبابية والصحة ( باأللمانية والعربية واإلنجليزية، عمل االندماج المشترك.5
Integrationsgemeinwesenarbeit, Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit ( األلمانية والعربية
)واإلنجليزية: vielfalt-gestalten@magdeburg.de, 0391/ 540 6641 oder 0391/ 540 3450

 اإلرشاد بخصوص حقوق العمل :
مؤسسة  (BemA – Beratung migrantischer Arbeitskräfteاأللمانية واإلنجليزية والبولندية والروسية واألوكرانية
والصربية والرومانية) .بريد الكتروني bema@aul-lsa.deهاتف 0159/ 01 38 09 03
 التواصل اللغوي:
 SiSa– Sprachmittlung in Sachsen-Anhaltللترجمة في ساكسونيا-أنهالت  .للتواصل عبر اإليميل
 sprachmittler@lamsa.deأو التلفون 0345 213 893 99
 مبادرة دعم الجيران  .باأللمانية Nachbarschaftshilfe
لألشخاص الذين يعدون من المجموعات المعرضة للخطر أو لمن يجلس في بيته بسبب الحجر الصحي (على سبيل المثال المساعدة في
شراء الحاجات)
مساعدة الجيران في ماغدبورغ على االنترنت https://soli-statt-hamster-md.de/,
الرقم الساخن0391/ 5495840 :أو 0391/ 540 4040

