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:

 -١واقي الفم والنف )معلومات عامة وشروط الزامية ارتداء القناع (
-

-

جميع الشخاص غيرالعاملين فى مكاتب السلطات الحكومية )على سبيل المثال .الطراف،
الشخاص المعنيين  ،الشهود  ،الممثلين القانونين و الوكلء  ،المستشارين القانونين ،
المقربين  ،المترجمين الفوريين  ،الخبراء  ،الموردين  ،إلخ( يجب عليهم ارتداء القناع الواقى
للفم والنف اثناء التواجد فى المبنى الرئيسى وجميع المكاتب )" القناع الواقي للفم والنف "،
" درع الوجه "(  ،والذي يجب الحتفاظ به في جميع المناطق العامة وأماكن النتظار
والمصاعد.
ويستثنى من ذلك الطفال الذين تقل أعمارهم عن 6سنوات ومن لديه أسباب طبية تمنعه من
ذلك.
يرجى من الجميع احضار واقي الفم والنف الخاص بك اذا امكن .
اذا لزم المر ولم تتمكن من إحضاره سوف يتم توفيره من جانبنا.

 -٢مسافة المان
-

يجب الحفاظ على مسافة ل تقل عن متر واحد فى جميع أنحاء المبنى والمكاتب ويستثنى من
ذلك الشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل.
يُسمح لشخص واحد فقط بالبقاء في مساحة 10أمتار مربعة على أن ل يكون من العاملين
بالمبنى.

 - ٣التواجد فى الميعاد المحدد مسبقا
-

-

لتفادي زيادة عدد الشخاص  ,برجاء التواجد عند نقطة التفتيش قبل ٣٠دقيقة من الميعاد المتفق
عليه مسبقا.

 - ٤دخول مبنى المكاتب ونقطة التفتيش
-

ل يمكن منح الدخول إلى مبنى المكاتب إل إذا تم توافر الحد الدنى لمسافة متر واحد وتتوفر
المساحات 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.

-

 -٥اماكن النتظار
-

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

 -٦واقي الفم والنف ومسافة المان أثناء العمال الرسمية )استجواب  ,الخ(
-

-

وفقا للنظمة القانونية الحالية ) (COVID-19-VwBGيجب أن تكون هناك مسافة ل تقل عن
متر واحد بين جميع الشخاص الموجودين في العمال الرسمية ويجب على جميع الشخاص
الموجودين ارتداء واقي الفم والنف باستثناء الطفال دون سن 6سنوات ومن لديه أسباب طبية
تمنعه من ذلك.
يرجى اتباع تعليمات المسؤولين.

 -٧معلومات 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:

