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 توصیه های مهم پزشکی برای حفاظت از کرونا و رعایت بهداشت برای کنفرانس
"No Lager - Break Isolation ً"         

ژوئن در شهر گوتینگن۱۲ تا ۱۰از تاریخ 
:اطلعات کلی

برخلف انتظار ما نرخ ابتل به کرونا همچنان بالست، بنابراین لزم است که سطح مراقبت و محافظت در برابر ویروس
۰کرونا را بال ببریم تا سلمت همه شرکت کنندگان را در برابر عفونت تضمین کنیم

۰هدف و مفهوم حفاظت و بهداشت این است که همه شرکت کنندگان با خیال راحت در این کنفرانس شرکت کنند
۰در طول کنفرانس سعی می کنیم تا جایی که امکان دارد از ابتل به ویروس کرونا جلوگیری کنیم

افرادی که واکسینه شدند و یا به تازگی بهبود یافتند ایمن تر هستند اما توصیه میشود که قوانین بهداشتی را رعایت کنند، اگر
۰واکسن نزدید و اخیرا به کرونا مبتل نشدید لطفا  در مورد آن با ما تماس بگیرید

اطلع دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس از این واقعیت که شما واکسینه نشده اید یا بهبود نیافته اید باعث میشود تا مردم بتوانند
آگاهانه تصمیم بگیرند که در کنفرانس شرکت بکنند یا خیر، ما اجرای ایمن کنفرانس و اردوی سه روزه گوتینگن را به عهده

۰همگان میدانیم و از همه شرکت کنندگان درخواست می کنیم که مسئولنه و با همبستگی در مورد این موضوع رفتار کنند
۰لطفا همه گیری کرونا را جدی بگیرید و تا حد امکان تماس های خود را قبل از ورود به کنفرانس به حداقل برسانید

:این کار بر چهارنکات عملی استوار است:
۰اول- تست قبل از ورود و در محل کنفرانس

۰در داخل اتاق های مشترک  (FFP2 دوم- داشتن ماسک های صورت پزشکی (ترجیح سه لیه

۰سوم- حفظ فاصله فیزیکی در داخل ساختمان و بیرون بودن تا حد امکان
۰چهارم- ارتباط باز و رفتار محتاطانه در موارد عفونت

نکته اول- تست قبل از ورود و در محل
۰منفی الزامی است   PCR  برای شرکت در کنفرانس و آزمایش سریع کرونا یا آزمایش

اگر خودتان قبل از ورود به کنفرانس آزمایش تست کرونا را انجام داده اید، لطفا  مدارک این آزمایشات را همراه خودتان
۰ ساعت از آن گذشته باشد۲۴بیاورید، نتایج تست های سریع که باید توسط کارکنان آموزش دیده انجام شده باشد نباید بیش از 

۰ ساعت از آن گذشته باشد۴۸منفی نباید بیشتر از   PCR همینطور در زمان ورود تست های

اما مطلع باشید که شما مجبور نیستید که آزمایش را خودتان انجام بدهید، می توانید یک آزمایش سریع در ایستگاه آزمایش در 
۰محل کنفرانس انجام دهید

۰در صورت سرفه، سرماخوردگی و بروز علئم معمولی کرونا، لطفا در خانه بمانید
۰همینطور پس از ورود به کنفرانس، از شما می خواهیم که هر روز یک تست سریع انجام دهید

امکان تست کرونا در بخشهای مختلف کنفرانس موجود است اما اگر میخواهید می توانید دستگاه تست خود را بیاورید، لطفا 
۰در نظر داشته باشید که آنها باید طبق شرایط ویژه ذخیره شوند

نکته دوم- ماسک های طبی در داخل ساختمان
۰ترجیحا اجباری است  (FFP2 در داخل ساختمان استفاده از ماسک پزشکی (ماسک جراحی یا ماسک

به جز افرادی که به دلیل پزشکی نمی توانند این کار را انجام دهند، توصیه می کنیم که فقط از ماسک های موجود پزشکی
اگر می توانید برای۰ لطفا  چندین ماسک برای خود بیاورید تا بتوانید آن را تعویض کنید۰در جلسات یا کارگاه ها استفاده شود

۰همبستگی بیشتر چند ماسک اضافه هم با خود بیاورید، ما از دریافت هر نوع کمکی از هر نوع بسیار خوشحال می شویم

نکته سوم- رعایت فاصله فیزیکی در داخل خانه و عمدتا بیرون بودن

در حین حضور در داخل ساختمان از شما می خواهیم که فاصله فیزیکی را با سایر شرکت کنندگان حفظ کنید، به طور کلی
سعی کنید تا جایی که امکان دارد رویدادها و کارگاه های آموزشی را در بیرون سازماندهی میکنیم و از شما هم دعوت

۰می کنیم که از فضای باز محوطه اطراف ساختمان ها برای استراحت و تشکیل جلسه استفاده کنید

نکته چهارم- ارتباط باز و رفتار محتاطانه در موارد عفونت

ما ارتباط باز و رفتار محتاطانه در مورد بیماری و عفونت را مهمترین اصل در این کنفرانس می دانیم، هر کسی که در طول
  ما به شما در یافتن یک راه۰کنفرانس نتیجه آزمایش مثبت داشته باشد باید بلفاصله تست کرونا را توسط پزشک انجام دهد

۰حل کمک خواهیم کرد



ما سعی می کنیم در۰مرکز آزمایش محل کنفرانس برای افرادی که در کمپ آزمایششان مثبت باشد، قرنطینه ایجاد خواهد کرد
۰صورت نیاز با یک سفر ایمن شما را به خانه بفرستیم

آیا در کنفرانس نگران هستید؟  لطفا با افراد در بخش اطلعات تماس بگیرید، اگر در کنفرانس متوجه علئم سرماخوردگی یا
کرونا شدید، یا اگر متوجه شدید شما مدت کوتاهی قبل از حضور در کنفرانس با یک فرد مبتل به کرونا تماس داشته اید، یا اگر

۰شما هر دلیل دیگری برای نگرانی دارید: لطفا  بلفاصله به مرکز اطلعات گزارش دهید، ما از شما حمایت خواهد کرد
۰از همه شرکت کنندگان می خواهیم که هر روز پس از پایان کار روزانه آزمایش کرونا را انجام دهند 

 روز پس از بازگشت از کنفرانس اگر۱۴در صورت مثبت بودن تست فوری با ما تماس بگیرید، مثبت شدن کرونا در طول 
:به کرونا مبتل شدید حتما  از طریق ایمیل یا شماره واتس اپ اطلع بدهید، با ما می توان از طریق

info@aktionbleiberecht.de یا از طریق واتساپ/پیامک:
۰۱۷۷۴۰۲۸۶۷۸

ما با آگاهی از موارد مشکوک به کرونا در این مدت به شما اطلع خواهیم داد، لطفا تلفن یا ایمیل که برای ثبت نام ارائه دادید
۰را مرتب بررسی کنید تا ببینید آیا پیامی از طرف کنفرانس دریافت کرده اید یا خیر

اطلعات بیشتر

۰مفهوم بهداشت ما البته ترجمه شده به تمام زبان های کنفرانس در دسترس خواهد بود
ما چندین ایستگاه شستشوی دست و ایستگاه های ضد عفونی را ارائه می دهیم، از همه شرکت کنندگان می خواهیم که به طور

 تمام سطوح به طور مرتب ضدعفونی می شوند،۰مکرر از این امکانات استفاده کنید و دستهای خود را ضدعفونی بکنید
توالت و تأسیسات بهداشتی چندین بار در روز تمیز و ضدعفونی می شوند، از شما می خواهیم که در نظافت عمومی و

۰شیفت های نظافت و ضدعفونی شرکت کنید
:برای ما مهم است که موارد زیر را بسیار واضح بیان کنیم

همه اقدامات حفاظتی و معقول هستند، ما موضع روشنی در برابر انکار کرونا، توطئه دانستن آن و بی اهمیت جلوه دادن آن
۰داریم

با درودهای صمیمانه
------------------------------------------------


