معلومات عن الجراءات الوقائية و تدابير الحماية التي اتخذها المكتب التحادى للشؤون الخارجية
واللجوء فيما يتعلق بـ فيروس كورونا
COVID-19
السيدات والسادة الكرام!

من أجل منع انتشار فيروس كورونا ) كوفيد ( ١٩-والحد من انتشاره سوف يتم اتخاذ الجراءات التالية
في جميع مباني ومكاتب الشؤون الخارجية واللجوء حتى اشعار آخر:
 .واقي الفم والنف )قناع واقي للفم والنف من فئة الحماية )ف ف ب (٢
):(FFP2
جميع الشخاص غير العاملين فى مكاتب السلطات الحكومية )على سبيل المثال .الطراف،
الشخاص المعنيين  ،الشهود  ،الممثلين القانونيين و الوكلء  ،والمستشارين القانونين  ،المقربين ،
المترجمين الفوريين  ،الخبراء  ،الموردين  ،إلخ( يجب عليهم ارتداء القناع الواقي للفم والنف
قناع التنفس )ف ف ب  FFP2( ٢بدون صمام زفير أو ما يعادله أثناء التواجد فى المبنى الرئيسى
وجميع المكاتب و المناطق العامة وأماكن النتظار والمصاعد.
.ا لستثناءات من إلزامية ارتداء قناع واقي للفم والنف من فئة الحماية
)ف ف ب  FFP 2( ٢هي:
-

أسباب طبية :يجب ارتداء قناع عادى واقي للفم والنف MNSعادي في هذه الحالة و يجب
دائمًا إثبات السباب الطبية بتأكيد من طبيب نمساوي.
النساء الحوامل :قناع عادى واقى للفم والنف MNSفي هذه الحالة كافٍ.
القصر الذين تقل أعمارهم عن 14عامًا :يعد قناع واقى للفم والنف MNSالعادي كافيًا
لهؤلء.
الطفال الذين تقل أعمارهم عن 6سنوات :ل يوجد إلزامية ارتداء قناع FFP 2أو قناع عادى
واقي للفم والنف MNSلهم.
إذا كانت هناك مشاكل صحية خطيرة :بسبب ضعف السمع أو الكلم ؛ في هذه الحالة  ،يكفي
ارتداء قناع عادى واقي للفم والنف MNSكاستثناء.
يرجى من الجميع احضار واقي الفم والنف الخاص بك من فئة الحماية )ف ف ب FFP2) ٢
او ما يعادله او أعلى.

 .مسافة المان
يجب الحفاظ على مسافة ل تقل عن ٢متر فى جميع أنحاء المبنى والمكاتب.
 .الستثناءات من إلزامية الحد الدنى للمسافة هي:
 السرة  /أفراد السرة بين بعضهم البعض  ،ومرافقة الشخاص ذوي العاقة  ،إلخ. خدمات الدعم قصيرة المدى إذا لم يكن ذلك ممك ًنا لفترة وجيزة بسبب الظروف )مثل المشي عبر الممر( مع فصل مادي )مقسم للغرفة(.ا لتواجد فى الميعاد المحدد مسبقا
 من أجل تجنب أعداد متزايدة من الناس  ،برجاء التواجد عند الفحص المنى فى الوقتالمناسب.
 .دخول مبنى المكاتب ونقطة التفتيش
 ل يمكن منح الدخول إلى مبنى المكاتب إل إذا تم توافر الحد الدنى لمسافة مترين وتتوفرالمساحات المفتوحة اللزمة في منطقة النتظار.
 -فور دخول مبنى المكاتب  ،سيطلب منك تطهير يديك بموزعات المطهرات المقدمة.

-

يخضع كل شخص لفحص السلمة )باستثناء الستثناءات الموجودة( وكقاعدة عامة  ،يتم قياس
درجة حرارة الجسم عن طريق ميزان حرارة الحمى غير التلمسية.
في حالة الحمى لن يتم السماح بدخول المبنى.
بسبب الوضع الحالي من الممكن أن يتم تغيرات ووضع قيود في نظام وحركة العمل.
لتقليل خطر الصابة بالعدوى يجب عليك عدم اصحاب أكثر من شخص فقط كحد اقصى وهناك
استثناء للمرافقة فيما يتعلق بالمساعدة وخدمات الرعاية مع مراعاة الحد الدنى لمسافة المان.

 .اماكن النتظار
 يجب على الشخاص الذين تم دعوتهم للحضور وايضا غير المدعوين اللتزام والبقاء بالماكنالمخصصة للنتظار حتى يتم دعوتهم وبقدر المكان عدم ترك اماكن النتظار.
 -بعد النتهاء من المقابلة يجب ترك المبنى مباشرة مع مراعاة الحد الدنى لمسافة المان.

 .معلومات صحية
إذا كانت لديك أعراض أو تخاف من العدوى أو المرض فابق بالمنزل واتصل برقم.1450
بالضافة إلى ذلك يرجى إبلغ المكتب التحادي للشؤون الخارجية واللجوء BFAعلى الفور أنه ل
يمكنك الحضور فى الموعد لسباب صحية.
يُبقيك المكتب التحادي للشؤون الخارجية واللجوء BFAعلى اطلع دائم على التغييرات الحالية
بالضافة إلى أوقات نظام وحركة العمل على الموقع اللكترونيwww.bfa.gv.at:

