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اط عات در مورد اقدامات حفاظتﯽ انجام شده توسط
19ﮐووﯾد -اداره فدرال مﮭاجرت و ﭘناھندﮔﯽ در رابطﮫ با
آقا  /خانم محترم،
نش ده،بﮭبودﯾا فتﮫﯾا آ زم اﯾششده ) (3Gبﮫ اداره فدرال مﮭاجرت و ﭘناھندﮔﯽ
سﯿ
طفا ً فقطواﮐ
ن ،ل
ﮑا
ت ام
درصور
بﯿاﯾﯿد!
بﮫ منظور جلوﮔﯿری از انتشار ﮐووﯾد 19 -و ﮐم ﮐردن خطر ابت  ،اق ام ت زﯾ در ﮐلﯿﮫ ساختمان ھای  BFAت اط ع
ث ن ی تج ﯾ مﯽ ش د:
ھمﮫ افراد خارجﯽ )بﮫ عنوان مثال طرفﯿن ،افراد شامل ﯾﮏ ﮐﯿس ،شاھدان ،نماﯾندﮔان ،مشاوران حقوقﯽ ،معتمدان،
مترجمان ،ﮐارشناسان ،تامﯿن ﮐنندﮔان و غﯿره( باﯾد از م سﮏ تنفسﯽ  FFP2ب ون درﯾﭽﮫ ب زدم ،ماسﮏ معادل ﯾا
ماسﮏ مطابق با استاندارد با تر استفاده ﮐنند ﮐﮫ باﯾد در ساختمان اداری  /در اماﮐن اداری )فضاھای سرﭘوشﯿده( و در
تمام فضاھای عمومﯽ و آسانسورھا ﭘوشﯿده باشند.
مع فﯿ از ل وم ﭘ شﯿ ن م سﮏ تنفسﯽ  FFP2عب رتن از:
•

زنان باردار :محافظ محﮑمﯽ ﮐﮫ ناحﯿﮫ دھان و بﯿنﯽ را مﯽ ﭘوشاند )محافظت دھان و بﯿنﯽ (MNS -برای اﯾن
موارد ﮐافﯽ است.

•

افراد زﯾر  14سال :محافظ دھان و بﯿنﯽ برای اﯾن افراد ﮐافﯽ است

•

ﮐودﮐان زﯾر  6سال :ھﯿﭻ لزومﯽ برای استفاده از ماسﮏ  FFP2ﯾا محافظ دھان و بﯿنﯽ وجود ندارد.

•

در صورت بروز مشﮑ ت جدی ارتباطﯽ بﮫ دلﯿل اخت ت شنواﯾﯽ ﯾا ﮔفتاری ،شرﮐای ارتباطﯽ ممﮑن است
در طول مﮑالمﮫ از محافظ دھان و بﯿنﯽ استفاده ﮐنند ﯾا اﮔر برای برقراری ارتباط ضروری است ،ماسﮏ را
برای مدت ﮐوتاھﯽ بردارﯾد.

•

د ﯾل طبﯽ .در اﯾن مورد باﯾد تا حد امﮑان از محافظ دھان و بﯿنﯽ استفاده شود .اﮔر بﮫ د ﯾل صحﯽ نﯿز
مً
منطقﯽ نباشد ،ممﮑن است از ﯾﮏ وسﯿلﮫ حفاظت مﮑانﯿﮑﯽ دﯾﮕر استفاده شود ﮐﮫ محﮑم نﯿست،
ناحﯿﮫ دھان و بﯿنﯽ را مﯽ ﭘوشاند.
د ﯾل معافﯿت باﯾد توسط طرف مربوطﮫ ثابت شود و تص ﯾقن مﮫ طبﯽ بﮫ د ﯾل صحﯽ اثبات مﯽ شود.
م سﮏ تنفسﯽ  ،FFP2م سﮏ معادل ﯾا ماسﮏ مطابق با استاندارد با تر خ دت ن را ھمراه داشتﮫ باشﯿد.

•

ح اق ف صلﮫ
ح اق ف صلﮫ  1مت ی در سرتاسر ساختمان اداری ب ﯾ رع ﯾ ش د .اف ادی ﮐﮫ در ﯾﮏ خ ن اده زن ﮔﯽ مﯽ ﮐنن
ﯾﮏ استثن ھستند.
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•

رسﯿ ن بﮫ م ق
بﮫ منظور جلوﮔﯿری از افزاﯾش بﯿروبار ،از شما خواستﮫ مﯽ شود برای بررسﯽ امنﯿتﯽ بﮫ م ق حضور داشتﮫ
باشﯿد.

•

دست سﯽ بﮫ س ختم ن اداری ،ورودی و ب رسﯽ امنﯿتﯽ
ورود بﮫ ساختمان اداری تنﮭا در صورتﯽ امﮑان ﭘذﯾر است ﮐﮫ حداقل فاصلﮫ ﭘﯿشنﮭادی  1متر رعاﯾت شود و
فضاھای باز زم در محوطﮫ انتظار وجود داشتﮫ باشد .از شما خواستﮫ مﯽ شود ب فاصلﮫ ﭘس از ورود بﮫ
ساختمان اداری ،دست ھای خود را با دستﮕاه ھای ضد عفونﯽ ﮐننده اراٸﮫ شده ضد عفونﯽ ﮐنﯿد .ھر فرد باﯾد تحت
معمو ًبا
ﯾﮏ بررسﯽ امنﯿتﯽ قرار ﮔﯿرد )بﮫ جز در موارد معافﯿت ھای موجود( و درجﮫ حرارت بدن فرد نﯿز
استفاده از دماسنج غﯿر تماسﯽ اندازه ﮔﯿری مﯽ شود .اﮔر فرد تب داشتﮫ باشد ،امﮑان دسترسﯽ داده نخواھد شد.
با توجﮫ بﮫ شراﯾط فعلﯽ محدودﯾت در ساعات اداری عمومﯽ امﮑان ﭘذﯾر است .بﮫ منظور بﮫ حداقل رساندن خطر
عفونت ،افراد ممﮑن است بﮫ طور ﮐلﯽ حداﮐثر با ﯾﮏ نف ھم اه باشند .حداقل فاصلﮫ نﯿز باﯾد از اﯾن فرد حفظ
شود .برای ھمراھان در ارتباط با خدمات ﮐمﮑﯽ و مراقبتﯽ معافﯿت داده مﯽ شود.

•

من ط انتظ ر
افراد دعوتنشده و دعوتشده باﯾد در مح انتظ ر س ع ت اداری عم مﯽ منتظ بم نن و تا زمانﯽ ﮐﮫ تماس
ساختمان را با رع ﯾ
ص ًآنجا را ترک نﮑنند .ﭘس از حل شدن موضوع مربوطﮫ ،فرد باﯾد
ا
نﮕرفتﮫ
ح اق ف صلﮫ م رد نﯿ ز ترک ﮐند.

•

ت صﯿﮫ ھ ی طبﯽ
اﮔر ع ٸمﯽ دارﯾد ﯾا مﯽ ترسﯿد ﮐﮫ آلوده ھستﯿد ،در خانﮫ بمانﯿد و با  1450تماس بﮕﯿرﯾد .ع وه بر اﯾن ،فا ً
سرﯾ بﮫ اداره فدرال مﮭاجرت و ﭘناھندﮔﯽ ) (BFAاط ع دھﯿد ﮐﮫ بﮫ د ﯾل صحﯽ نمﯽ توانﯿد در قرار م قات
خود شرﮐت ﮐنﯿد.
اداره فدرال مﮭاجرت و ﭘناھندﮔﯽ ) (BFAبﮫ طور مداوم اط عاتﯽ را در مورد تغﯿﯿرات جاری و ساعات اداری در
وب ساﯾت  www.bfa.gv.atاراٸﮫ مﯽ دھد.
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