چطور ميتوانيم خودمان را از ويروس ها محافظت كنيم،
كرونا ويروس يا كوويد ، ١٩-يا ويروس انفوالنزا
20
sec.

 .١درصورت مريض بودن  ،در منزل بمانيد.
 .٢دستهايتان را مرتب بشوئيد.
 .٣هميشه از دستمال يكبار مصرف استفاده و در يك سطل دربسته بندازيد.
 .٤اگر دستمال كنلكس در دسترس نبود ،از ساييدگى آرنج براى اتسه و سرفه كردن
استفاده كنيد.
گسترش ويروس را كند كنيم

 .١در زمان احوالپرسى از دست دادن و بوس كردن خودارى كنيد.
 .٢اشخاص يا گروه ريسك دار را مراقب باشيد ،از جمله أفراد باالتر از  ٦٥سال ،اشخاص ديابتى ،
اشخاصي كه ناراحتى فلبى و ريه و كليه دارند.
 .٣كودكان با اين ويروس سخت مريض نخواهند شد ،اما ميتوانيم آنان را راحت محافظت كنيم  .با جلوگيرى از
تماس با ديگر كودكان و اشخاص سالمند.
 .٤فاصله خود را از ديگران در محل هاى پر آمد و رفت  ،رعايت كنيد.
 .٥از تماس با اشخاص مريض خودارى كنيد و فاصله خود را حفظ كنيد.

درصورت داشتن عالئم سرما خوردگى  ،لطفا با دكتر خود تماس بگيريد .به پزشك خود
 ،به بيمارستان مراجعه نكنيد ،فقط تماس تلفنى .

سردرد

گلو درد

تنگى تنفس

سرفه

تب

تمهيدات دولت
در مورد كرونا ويروس
 ١٨مارس ساعت  ١٢ظهرتا بامداد  ٥آوريل

تردد و جابجايى
شهروندان موظف به ماندن در خانه ميباشند  ،فقط براى رفتن به سر كارو براى جابجايى هاى مهم ( رفتن به داروخانه  ،به
مغازه مواد خوراكى  ،به پمپ بنزين  ،مراجعه به پزشك  ،به پست  ،به بانك و يا براى كمك به شخصى نيازمند به كمك ).
فعاليت درفضاى باز توصيه ميشود ،اما فقط با يك شخص از خانواده يا يك دوست  ،به شرط احترام به رعايت فاصله ،
همه نوع تجمعات به شدت ممنوع ميباشند.

در مورد كار
تمام شركتها بايد كاردر منزل را درحد امكان برنامه ريزى كنند .براى تمام كارهاى ديگر ميبايستى ،قوانين مربوط به فاصله
اجتماعى رعايت شود .كسانى كه رعايت اين اصول برايشان امكان پذير نيست  ،ميبايستى در محل زندكى خود بمانند .در
صورت خالف در اين مقررات شركتها  ،جريمه سنگنينى را بايد بپردازند.
اين مقررات شامل بخش هاى مهم نخواهند بود.

مغازه ها و مراكزخريد
مغازه ها (غير از مواد غذايى  ،داروخانه  ،مواد غذايى حيوانات و روزنامه فروشى ) بايد بسته شوند .استفاده از اين محل
ها  ،هر نفر  ١٠متر فاصله در مغازه و با حداكثرنيم ساعت وقت براى خريد ،محدود ميشود.
آرايشگاها اجازه دارن فعاليت خود را ادامه دهند ،به شرط رعايت مقررات  ،به يك مشترى در سالن محدود ميشود.
مغازهاى شبانه  ،ميتوانند تا ساعت  ١٠شب ،با رعايت مقررات همچنان فعال باشند.
بازارها درفضاى باز ،بسته خواهند شد.
سفارش و تحويل پيك خوراكى در منزل و دليورى ( خريد با ماشين ) ،امكان پذيرميباشد .
تمام مراكز فرهنگى و تفريحى بسته خواهند بود.

حمل ونقل عمومى
حمل و نقل عمومى بايد فاصله هاى اجتماعى را تضمين كنند.
مسافرت به خارج از بلژيك كه ضرورى محسوب نمى شوند  ،تا  ٥آوريل  ،ممنوع خواهند شد.

مدارس
مدارس تعطيل ميباشد  ،فقط جهت نگهدارى فرزندان پرسنل پزشكى و خدمات درمانى و پرسنل امنيت عمومى  ،همچنان
فعاليت ميكنند  .همچنين براى كودكانى كه نگهدارى آنان ،غير از طريق سالمندان  ،وجود نداشته باشد  ،انجام ميپذيرد.

مهدكودك ها به فعاليت خود ادامه مى دهند .

