
 

معلومات حول الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في مساكن اإلقامة التابعة للمكتب

االتحادي لشؤون الالجئين في برلين
 

لماذا تُطبق في الوقت الراهن عىل الالجئين في مساكن اإلقامة إجراءات سالمة مشددة؟
ينتشر في جميع أنحاء العالم فيروس جديد يُسمى كورونا (كوفيد-19). ويُوجد اآلن بالفعل في العديد من البلدان مثل الصين أو إيران أو إيطاليا، العديد من
المرضى الذين يعانون بشدة، ولألسف العديد من الوفيات أيًضا. ويؤثر هذا الفيروس بشكل خاص عىل كبار السن أو الضعفاء الذين يعانون بالفعل من

األمراض. وينقل الشباب الفيروس أيًضا حتى وإن لم يُصابوا به. ولذلك من المهم أال يتفشى المرض بشكل أكبر. تتمثل تعليمات النظافة في غسل األيدي،

.والمحافظة عىل نظافة المسكن، ومنع أي اتصال جسدي بشكل عام
 

ماذا يعني الحجر الصحي؟ لماذا يتعين علّي عدم مغادرة المسكن؟ كم من الوقت يستغرق ذلك؟
إذا أُصيب شخص في المسكن بالفيروس، فسيتم إبالغ مكتب الصحة. ويُمكن لألطباء هناك حينها حظر االختالط بأشخاص من الخارج لمدة أسبوعين: يُحظر
حينها مغادرة المسكن؛ أي عدم الذهاب إىل العمل أو المدرسة أو مركز التأهيل المهني، وال الذهاب للتسوق أو مقابلة األصدقاء. وهذا ما يُسمى بالحجر

.الصحي
 

أو مركز التوظيف؟ (LAF) ماذا عن المواعيد لدى المكتب االتحادي لشؤون الالجئين
في حالة التواجد في الحجر الصحي، يُرجى عدم الذهاب إىل مواعيد الهيئات الحكومية. يُرجى حينها إرسال بريد إلكتروني أو التحدث مع مدير المسكن الذي
أو مركز التوظيف، وال أن تطلب االنتقال إىل مسكن آخر. ولن (LAF) سيبلغ بدوره السلطات. وأيًضا ال يمكنك الذهاب إىل المكتب االتحادي لشؤون الالجئين

.يُسمح لك عىل اإلطالق بدخول الهيئات الحكومية
 

ماذا سيحدث إذا كسرُت الحجر الصحي وغادرُت المنزل؟
لقد صدرت تعليمات إىل موظفي مساكن اإلقامة باإلبالغ عن أي انتهاكات لفترة الحجر الصحي. يُمكن معاقبة من يكسر الحجر الصحي بغرامة مالية أو بالسجن

.لمدة تصل إىل عامين. إذا أُصيب شخٌص ما بالعدوى، فقد يكوُن ذلك مدعاًة لتقديم بالغ في حقه واتهامه بالتسبُّب في إصابة نفسه نتيجة اإلهمال
 

هل يجب علي البقاء في غرفتي؟
نظرًا الرتفاع خطر العدوى، فسيكون من األفضل حًقا أن يظل المرضى في غرفهم. ويسري ذلك عىل جميع مساكن اإلقامة، وحتى عىل األطفال والشباب. حيث

.يُمكن أن ينقل هؤالء العدوى إىل بعضهم بعًضا أثناء اللعب
 

من يُعد الطعام إذن لي ولعائلتي؟
.سيتم توصيل اإلفطار والغداء والعشاء خالل فترة الحجر الصحي. وال يُسمح بأي حال من األحوال أن تتسوق بمفردك خالل هذا الوقت

 
إذا كنت أعمل بالفعل، فكيف أخبر صاحب عملي؟

يُرجى إبالغ رئيسك المباشر أو صاحب العمل عىل الفور هاتفًيا أو عبر الواتس آب أو البريد اإللكتروني بالحجر الصحي. وسُيصِدر لك المكتب االتحادي لشؤون
من خالل مزودي الخدمات إقراًرا بفترة الحجر الصحي الخاصة بك. يُرجى تقديم هذا اإلقرار إىل محل العمل، عند العودة إىل العمل مرة أخرى. ال (LAF) الالجئين

.تقلق بشأن أي أضرار تلحق بك بخصوص بعقد العمل
 

أنا أحتاج إىل دواء بشكل دائم. فكيف أحصل عليه؟
األشخاص الذين يحتاجون إىل الدواء بشكل دائم، سيحصلون عليه باستمرار أيًضا. تعتني المؤسسة عادة بمزودي الخدمات. تُقدِّم بعض الصيدليات أيًضا خدمة

.التوصيل. وسيتم توصيل الدواء إىل المسكن عند الطلب
 

كيف أحصل عىل االحتياجات اليومية؟

مستلزمات النظافة مثل حفاضات األطفال أو مسحوق الغسيل وحتى ومنتجات التبغ، يُمكن طلبها عادة من مزودي الخدمات وتقوم محالت السوبر ماركت

.بتوصيلها. وسيتم تحديد األسعار قبل الطلب
 

هل يُمكنني بشكل عام الذهاب إىل ُغرف الغسيل ألغسل مالبسي؟
النظافة، وخاصة في حالة الغسيل، تُمثل حالًيا أهمية أكبر! سيستمر السماح بأوقات الغسيل باستخدام المغاسل. يُرجى استخدام الغساالت بشكل ضروري،

!لتنظيف أغطية األسرّة بانتظام
 

أين أحصل عىل مزيد من المعلومات حول فيروس كورونا وعواقبه؟
www.berlin.de/corona

 https://www.berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektionsschutz/
www.facebook.com/WillkommenszentrumBerlin

 

.نشكرك عىل صبرك ودعمك. من فضلكم، هيا بنا نبقى جميًعا أصحاء

#CORONAVIRUS
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