معلومات من مدينة هاله حول فريوس
كورونا (كوفيد)19-
تقرير عن 19.03.2020
يزداد عدد االصابات يف مدينة هالة يوميا
عمدة مدينة هاله أشار انه منطقة املدينة بأكملها معرضة
لخطر انتشار الفريس الذي يضتاعف بشكل أيس
حالة الكوارث
عمدة املدينة أعلن حالة الكوارث ملدينة هايل
عل كل السكان اتباع تعليامت مؤسسة الحامية من الكوارث
بهدف خفض رسعة انتشار الفريوس
يف حالة الكوارث فان كل شخص ملزم بتقديم املساعداة
يف اجراءات الدفاع عندما يطلب منه ذلك سواء من مكتب
الحامية من الكوارث أو أحد املخولني من قبله
ميكن التمنع عن تقديم الساعدة إذا كانت تشكل خطرا جام
أو تصيب واجبات أخرى أكرث أهمية
يريد العمدة فيغاند استدعاء املئات من رجال الرشطةلتطبيق
حالة الكوارث و كذلك قوات من الجيش التي يتوجب
عليها تقديم املساعدة يف الخدمات الطبية  .كذلك عىل قسم
االطفاء الطوعي الدعم يف تنفيذ االجراءات
لتنسيق عمل رجال االطفاء هناك عربة لقيادة العمليات
موجود يف املاركت بالتس
الحياة العامة سوف يتم تقييدها بشكل كبري
كل التجمعات العامة وغري العامة ممنوعة .هذا ينطبق
كذلك عىل النوادي واملؤسسات الرياضية مثل صاالت الرياضة
حظر التجول
حتى االن ال يوجد حظر تجول يف مدينة هاله
التسوق و التموين

Informationen der Stadt Halle (Saale) zum Corona-Virus / Arabisch

كل كل املحال ان يغلقوا باستثناء السوبرماركتات  ،محال
املواد الغذائية  ،الصيدليات و صالونات الحالقة .أسواق
األسبوع تبقى كذلك مفتوحة
عىل زوار هذه االماكن الحفاظ عىل مسافة مرتين بينهم وبني
االخرين
سائر املطاعم تبقى مغلقة يستثنى من ذلك مطاعم املأكوالت
الرسيعة
رعاية االطفال
تبقى املدارس ،الروضات ودور رعاية األطفال مغلقة
يجب أن تتم رعاية االطفال يف املنازل حتى نتمكن من كرس
حلقات العدوى
يستثنى من ذلك أبناء الكادر الطبي والتمرييض واملهن
املامثلة حيث يتمكنون من ارسال األطفال اىل الرعاية
املخصصة لهم يف حالة الطوارئ
ال يسمح بقصداماكن اللعب
يف حاالت التجاوز ميكن تلقي منع عن املكان
von Common Voices Radio
www.commonvoices.radiocorax.de

التواصل االجتامعي و التواجد يف الخارج
تجنبوا لو سمحتوا تجمعات الناس الكبرية قدر االمكان .هذا
ينطبق كذلك يف الجانب الخاص  .مهم متوين أنفسنا والعائلة
ومساعدة االخرين.
فكروا جديا رجاء ما هي أكرث اللقاءات واملواعيد األكرث أهمية
حقا
ميكن لألشخاص غري الخاضعني للحجر الصحي أن يتواجدوا
بالخارج مع مراعاة مسافة بينهم وبني املارة من غري العائلة
(ينصح مبسافة  2مرت ) وطبعا مع االنتباه بأن كل أشكال
التجمع ممنوعة
متنع كل أشكال الزيارة يف التشفيات ودور الرعاية ويستثني
من ذلك زيادىة مرىض األقسام التلطيفية واالطفال دون
الثالثة عرش  .يسمع لهذه املؤسسات كذلك اتخاذ قرارات
لحاالت فردية
فحص كورونا و مواعيد مراجعة مركز الحمى.
يقوم مركز الحمى بالتحقق من حاالت االشتباه القوة باالصابة
بفريوس كورونا.
حالة االشتباه تنجم اذا تواجد الشخص يف اخر  14يوما يف
أحد املناطق املصنفة خطر ( لالطالع عىل قامئة معهد روبرت
كوخ )
أو بعد التواصل املبارش مع أحد املشخصني بفريوس كورونا و
/أو وجود عوارض غريب قوية
األشخاص الذين ليس لديهم هذه النقاط ال ميكن فحصهم
السباب تتعلق بقدرة االتيعاب وسوف يتم ارسالهن اىل املنازل
لالستفسار هاتفيا يرجى عدم االتصال مبارشة مبركز الحمى
وامنا التواصل مع أطباء األرسة
مراكز الحمى يف هاله :
17a Neustädter Passage .1
, Poli Reil, Poliklinik .2
A 129.Reilstr
,Praxis Dr.Ackermann.3
1 Jägergasse
يتم اعالم االشخاص الذين تم فحصهم بشكل شخيص عرب
الهاتف من قبل موظفي مكتب الصحة .ميكن أن يطول هذا
األمر يف حالة النتائج السلبية للفحص الن االشخاص ذوي
النتائج االيجابية يتم اعالمهم اوال.
أما بالنسبة للسؤال املنترش :من يتحمل تكلفة الفحص ؟
أذا كان الفحص رضوري طبيا فيتحمل النفقة رشكات التأمني
الصحي.
الحجر الصحي :
مكتب الصحة يقرر من هم االشخاص الذين يجب أن
يخضعوا للحجر الصحي او ال .لألشخاص الذين يرسلون
للحجر الصحي املنزيل يف حالة االشتباه باالصابة عليهم البقاء
يف املنزل طول فرتة التعليامت.
الحجر الصحي املنزيل يعني  :عدم الذهاب لتفقد صندوق
الربيد وعدم الذهاب لحديقة املنزل أو التسوق  .ميكن سؤال
العائلة ،األصدقاء والجريان املساعدة يف انجاز هذه االمور و

خالل ذلك يجب تجنب التواصل الجسدة
و ميكن وضع املشرتيات أمام باب املنزل
عادة يجب عىل املرء البقاء  14يوما يف املنزل  .هناك جوالت
مراقبة للتاكد من ضامن الحجر الصحي .املخافات لذلك تعترب
جناية وتعاقب بالحبس أو بالغرامة املالية.
املؤسسات واملواعيد
كل املؤسسات أوقفت املقابالت الشخصية والغت كل
املواعيد  .كذلك دائرة األجانب تبقى حتى  13نيسان مغلقة.
اذا كنت تود التواصل مع دائة االجانب عليك ارسال امييل اىل
العنوان التايل
auslaenderbehoerde@halle.de
الرجاء ذكر املعلومات الشخصية  :االسم ،تاريخ امليالد ورقم
امللف
تلغى املقابالت الشخصية يف حالة تسجيل عاطل عن العمل
لدى وكاالت العملبشكل مؤقت
ميكن القيام بذلك عن طريق الهاتف أو الربيد االلكرتوين
يف حال الغاء املواعيد ال يرتتب عىل العمالء أي تبعات مادية
رصف املساعدات املالية لها االولوية العليا
ألصحاب األعامل
بسبب التقييد واسع النطاق لعمل الرشكات يوجد من االن
حاال رقم هاتف للتواصل مع االدارة  4777-221-0345أو
4067-221-0345
تتم السامعدة حول األسئلة املتعلقة بضبط األرضار  .كام
يقوم االتحاد حاليا بتحضري املساعدات.
حركة سفر الباصات و الرتام
اعتبارا من األربعاء  18آذار  2020يتم تسيري الرحالت وفق
خطة العطلة
أسئلة ومعلومات أخرى
خط هاتف لخدمة املواطنني يف مدينة هايل عىل مدار
الساعة عىل الرقم 115
يوجد معلومات جديدة يوميا باللغة االملانية عىل العنوان
اللكرتوين www.halle.de
املساعدة ودعم بعضنا البعض
اهتموا ببعضكم البعض و فكروا باملرتبة األوىل بالضعفاء
من يود تقيدم املساعدة او بحاجة للمساعدة ميكنه
االستعالم هنا :
https://engagiert-in-halle.de/aktuelles/updateengagement-zeiten-von-corona
أو
https://coronadirectsupporthalle.wordpress.com/
/was-soll-das
من يود التربع بالدم ميكنه التوجه ملركز التربع بالدم التابع
للصليب االحمر االملاين او املشفى الجامعي
تعترب هذه التعليامت نافذة حتى  19نيسان 2020

