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 بشكل صحيحلكن  -نساعد بعضنا البعض 

 لذين يحتاجون إلى الدعم.معًا ومساعدة اآلخرين ا مطلوب منا جميعاً الوقوف

 يرجى مالحظة ما يلي: إذن -هل تود المساعدة؟ 

ه الحالة. بناًء على هذه ، أصدرت حكومة الوالية لوائح مفصلة بشأن ما هو مسموح به أو غير مسموح به في هذمارس 71في 

 ، نطلب من كل شخص يرغب في التطوع للعمل وفقًا لهذه اللوائح. هذا يعني:اللوائح

 :إذا كنت -

 االتصال هذا علىيوًما  71ب ولم يمر على اتصال بشخص مصا. 

  71أقمت في منطقة خالل الـ ( يوًما الماضية تم تحديدها كمنطقة خطر من قبل معهد روبرت كوخRKI في وقت )

 كمنطقة خطر. الحقًا تقييمهاإقامتك أو تم 

 :لديك أعراض عدوى تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة 
 ، احمي اآلخرين ونفسك. من فضلك ال تساعد!ابق في المنزل

 ي صلة:عاًما أو لديك مرض سابق ذ 06، أو يزيد عمرك عن أنت تنتمي إلى مجموعة خطر -

 للعاملين في رياض األطفال.هذا أيًضا غير مسموح به  ، امتنع عن تقديم رعاية األطفال!لحمايتك الخاصة

 عبر الهاتف! ساعد :تود المساعدة ولكن ال يمكنك ذلك لألسباب المذكورة أعاله -

لسن ا سيتمكن الكثير من الناس من مغادرة منازلهم قليالً في األسابيع القليلة القادمة. هذا يؤثر بشكل خاص على كبار

 والمرضى. كن هناك لهؤالء األشخاص عبر الهاتف.

ك. رض المساعدة الخاص بعند عأنت تدعم أشخاًصا آخرين: التزم بقواعد النظافة المعروفة جيًدا وتجنب االتصال المباشر  -

 لفترة أطول. مالذين يحتاجون إلى مساعدتك في الحفاظ على لياقتك صاألشخاوهذا يمّكنك أنت و

  عظيم. ولكن ال تستغرق وقتاً أطول. -هل تذهب للتسوق؟ 

 خر ينوب عنك.داعم آتوقف! ابحث عن  -، لكن الشخص اآلخر يعتمد عليك؟ أنت مصاب بنزلة برد 

 

ظر لحمعينة أو ينبغي تجنبها. الحظ ا أماكنكد من عدم السماح باستخدام تأ -ن؟ تعتني بالمسني واألطفال أ رعىهل ت -

 أماكن اللعب في الحدائق.فروض على استخدام الم
 

متر على األقل. على سبيل  2إلى  7.1أو في الحجر الصحي: ابق على بعد  Covid19أنت تدعم شخًصا يعاني من مرض  -

 ،شياء مع الشخص المريض )على سبيل المثال: قبول المال(على عتبة الباب. ال تتبادل األ أغراض التسوق، ضع المثال

 ولكن ابحث عن طرق أخرى.
 

 ، وال تعقد اجتماعات. هناك حظر على االجتماعات.عبر الهاتف أو البريد اإللكترونيتنظيم الدعم في الغالب  -
 

 يرجى تفهم أنه ال يتم أخذ كل عرض للمساعدة على الفور. -
 

فاظ بها والكنائس بقبول عروضك واالحت البلديةالطلب مرتفعًا بعد. يسعد  يصبحهادئًا، لم  في الوقت الحالي ال يزال الوضع -

 الحتياجات الحقة.
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