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 الجديد كورونا فيروس مع التعامل بكيفية نخبركم أن نود ، الرسالة عن طريق هذه
  .روضة األطفال لطفلك في أو المدرسة في

 مجموعات إلى الخصوص وجه على والمراهقون األطفال ينتمي ال ، األساس في 
 .الجديد كورونا بفيروس بعدوى تتأثر التي الخطر

أنه  من التأكد فيمكنك ، بريمرهافن في بها مشتبه كورونا حاالت هناك كانت إذا
إجراءات السالمة  التخاذ واضحة تعليمات وإعطاء الفور على سيتم إبالغكم

 .التنسيق مع وزارة الصحةب

 نفس تنطبق ، لذلك. االنفلونزا فيروس انتقال طريقة بنفس كورونا فيروس ينتقل
 والرجاء طفلك مع التدابير هذه ممارسة يرجى. العدوى انتقال لمنع النظافة تدابير

 !بنفسك بها التمسك

 التدابير روأكث أهم أن إلى وتكراًرا مراًرا تشير مديرية الصحة ، السياق هذا في
 التهابات عن الناجمة األمراض بمسببات اإلصابة من الشخصية للحماية الفعالة
 الجيدة األيدي ونظافة ، والعطس للسعال الصحيحة اآلداب هي التنفسي الجهاز

  .مريضا يكون أن في يشتبه عن من) مترين إلى متر حوالي( واالبتعاد

 هناك. ضرورية أنها الصحة مديرية ترى عندما فقط التعليمات هذه تستكمل 
  في الموضوع هذا حول باستمرار محدثة منشورات

 www.bremerhaven.de   

  ، كوخ روبرت لمعهد اإللكتروني الموقع على أو

 www.rki.de.  
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 بطبيب االتصال عليك فيجب ، شخصية ألسباب تتأثر صحتك أن شعرت إذا 
 بالرقم باالتصال يوصى ، اما في الجاالت األخرى. الهاتف طريق عن العائلة
115. 

 فيها يوجد األماكن التي زيارة بعدم مديرية الصحة تنصح ، المبدأ حيث من
  . األنفلونزا أعراض ظهور عند المرضى أو بالضعف مصابون أشخاص

 باالرتداء يُنصح ال ، التقنية الطبية الناحية من أنه إلى يشير ، ذلك على عالوة
 الوقاية معدات. اليومية الحياة في اليد مطهرات واستخدام التنفس ألقنعة الوقائي

 .الطبية الرعاية مجال في مطلوبة الشخصية

 الموقف مع التعامل كيفية بشأن اليقين الحالية المعلومات هذه لك توفر أن نأمل
 دائًما الجهات الحكومية جميع تقوم. لنا خاص بشكل مهمة كطفل صحة. الحالي
 عند بسرعة االستجابة من نتمكن حتى الموقف في تغيير كل وتقييم المشورة بتقديم

 !الضرورة

 االحترام فائق بقبول تفضلوا

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Frost 
Stadtrat für Schule, Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

 


