
کرونا ویروس درباره آنهالت-زاکسن ایالتی دولت اطالعات  

۷۲/۵۰/۷۵۷۵: وضعیت  

 های راه از بیماری این اند. شده مبتال کرونا ویروس به نفر ۷۲۵۵ تقریبا   آنهالت-زاکسن رد ●

 در هندهدهشدار وضعیت شود. می منتقل دیگر فرد به فردی از (عطسه سرفه مثال برای) متداولی

 زندگی و مرگ مورد در و جدی بسیار شرایط که کند می مشخص اروپا اتحادیه هایرکشو دیگر

. .کنیم مبارزه بیماری گسترش با که باشد این باید ما هدف تمام .است  

 و بدهیم تطبیق باید را خودمان روزانه رفتارهای همه ویروس این گسترش از جلوگیری برای ما● 

 بپذیریم: را زیر قوانین خصوص هب

 حفظ افراد دیگر از را متری نیم و یک فاصله یک حداقل عموم بین ، درامکان صورت در 

 .کنید

 بشویید صابون با کامل طور به و مرتبا   را خود دستان. 

 کنید پوشی چشم کردن سالم برای کشیدن آغوش به یا دادن دست از. 

 دستمال یا آرنج در و برگردانید روی دیگر افراد از همیشه کنید، می عطسه یا سرفه اگر 

 .کنید سرفه یا عطسه

 .است پذیر امکان نفر ۷۵ حداکثر با مالقات همچنین و خانواده با مالقات ●

 حداکثر با مدرسه به ورود جشن یا تولد جشن مانند خاص های مناسبت با خصوصی های جشن● 

 باشد داشته وجود امن بهداشتی طرح یک با شده ریزی برنامه جشن اگر .است پذیر امکان نفر ۷۵

 .است ممنوع همچنان عمومی های مکان در گرفتن جشن .شود برگزار نفر ۷۵۵ حداکثر با تواند می

 شهری برون و شهری بین ارهایقط و اتوبوس مانند) محلی عمومی نقل و حمل در مسافران● 

 روسری،. بپوشانند را خود بینی و دهان باید ها مغازه در ها مشتری همچنین و( غیره و ها تاکسی

 .است کافی نیز غیره و خودساخته ماسک دستمال،

 :نیست اجباری بینی و دهان پوشاندن زیر افراد برای● 

 سال ۶ زیر کودکان 

 آنها همراهان همچنین و شنوا کم افراد یا ناشنوا افراد 

 ماسک توانند نمی فردی، سالمتی لیدال به یا بارداری معلولیت، و ناتوانی دلیل به که افرادی 

 .بزنند

 است مهم بسیار این است پذیر امکان تفریحی و فرهنگی های فعالیت از بسیاری دوباره که اکنون● 

 بیماری دوم موج از جمعی دسته طور به بیایید .کنیم رعایت را قانونی فاصله و بهداشت ما که

 .کنیم جلوگیری



 .بمانید سالمت و سالم● 


