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نحن بحاجة إلى دعمكم!

نحن بحاجة إلى دعمكم!

لديك أعراض نزلة البرد؟
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تم إختبارك ،ولكن النتيجة لم تجهز بعد؟
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•
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•

•
•

رجا ًء ابقوا إبق في المنزل.
اتصل بطبيبك عبر الهاتف.

•
•
•

رجا ًء البقاء في المنزل
إحجر نفسك حتى تكون هناك نتيجة.
أكمل إستمارة المعلومات الشخصية*.

إختبارك كان إيجابي؟

•
•
•
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رجا ًء البقاء في المنزل
إحجر نفسك حتى تكون هناك نتيجة.
أكمل إستمارة المعلومات الشخصية*.
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أنت ملزم بعزل نفسك في المنزل مباشرة.
وهذا ينطبق أيضا على كل شخص في منزلك.
يرجى عدم أستقبال الزيارة.
أكمل إستمارة المعلومات الشخصية* .ثم سوف تتلقى تعليمات إضافية من المكتب الصحي.
أكمل قائمة األشخاص المخالطين بنا*.
إبالغ جميع األشخاص،
الذين كنت مخالطا لهم وجها لوجه لمدة التقل عن  ١٥دقيقة
أو الذين بقوا معك لمدة  ٣٠دقيقة على األقل في غرفة غيرمهوية.
يجب على هؤالء األفراد الذهاب إلى الحجر الصحي وإكمال إستمارة المعلومات الذاتية *.

هل كنت مخالط لشخص مصاب مخالطة وثيقة؟
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إذهب إلى الحجر الصحي.
أكمل إستمارة الكشف الذاتي*.

* يمكن العثور على الروابط والتفاصيل واألجوبة على مزيد من األسئلة
على الصفحة الرئيسية لمقاطعة جيسن ،في المنطقة
„(“FAQ Coronaأكثر األسئلة طرحا للكورونا) أو على أحد إدخاالت نافذة البداية.

* يمكن العثور على الروابط والتفاصيل واألجوبة على مزيد من األسئلة
على الصفحة الرئيسية لمقاطعة جيسن ،في المنطقة
„(“FAQ Coronaأكثر األسئلة طرحا للكورونا) أو على أحد إدخاالت نافذة البداية.
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www.lkgi.de

Impressum
Herausgeber
Druck

Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen, www.lkgi.de
November 2020

فيروس كورونا

فيروس كورونا

نحن بحاجة إلى دعمكم!

نحن بحاجة إلى دعمكم!

لديك أعراض نزلة البرد؟

لديك أعراض نزلة البرد؟

تم إختبارك ،ولكن النتيجة لم تجهز بعد؟

تم إختبارك ،ولكن النتيجة لم تجهز بعد؟

•
•

•
•
•

•
•

رجا ًء ابقوا إبق في المنزل.
اتصل بطبيبك عبر الهاتف.

•
•
•

رجا ًء البقاء في المنزل
إحجر نفسك حتى تكون هناك نتيجة.
أكمل إستمارة المعلومات الشخصية*.

إختبارك كان إيجابي؟

•
•
•
•
•
•
•

رجا ًء ابقوا إبق في المنزل.
اتصل بطبيبك عبر الهاتف.

رجا ًء البقاء في المنزل
إحجر نفسك حتى تكون هناك نتيجة.
أكمل إستمارة المعلومات الشخصية*.

إختبارك كان إيجابي؟

•
•
•
•
•
•
•

أنت ملزم بعزل نفسك في المنزل مباشرة.
وهذا ينطبق أيضا على كل شخص في منزلك.
يرجى عدم أستقبال الزيارة.
أكمل إستمارة المعلومات الشخصية* .ثم سوف تتلقى تعليمات إضافية من المكتب الصحي.
أكمل قائمة األشخاص المخالطين بنا*.
إبالغ جميع األشخاص،
الذين كنت مخالطا لهم وجها لوجه لمدة التقل عن  ١٥دقيقة
أو الذين بقوا معك لمدة  ٣٠دقيقة على األقل في غرفة غيرمهوية.
يجب على هؤالء األفراد الذهاب إلى الحجر الصحي وإكمال إستمارة المعلومات الذاتية *.

هل كنت مخالط لشخص مصاب مخالطة وثيقة؟

•
•

Impressum
Herausgeber
Druck

أنت ملزم بعزل نفسك في المنزل مباشرة.
وهذا ينطبق أيضا على كل شخص في منزلك.
يرجى عدم أستقبال الزيارة.
أكمل إستمارة المعلومات الشخصية* .ثم سوف تتلقى تعليمات إضافية من المكتب الصحي.
أكمل قائمة األشخاص المخالطين بنا*.
إبالغ جميع األشخاص،
الذين كنت مخالطا لهم وجها لوجه لمدة التقل عن  ١٥دقيقة
أو الذين بقوا معك لمدة  ٣٠دقيقة على األقل في غرفة غيرمهوية.
يجب على هؤالء األفراد الذهاب إلى الحجر الصحي وإكمال إستمارة المعلومات الذاتية *.

هل كنت مخالط لشخص مصاب مخالطة وثيقة؟

•
•

إذهب إلى الحجر الصحي.
أكمل إستمارة الكشف الذاتي*.

* يمكن العثور على الروابط والتفاصيل واألجوبة على مزيد من األسئلة
على الصفحة الرئيسية لمقاطعة جيسن ،في المنطقة
„(“FAQ Coronaأكثر األسئلة طرحا للكورونا) أو على أحد إدخاالت نافذة البداية.

www.lkgi.de

Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen, www.lkgi.de
November 2020

Impressum
Herausgeber
Druck

إذهب إلى الحجر الصحي.
أكمل إستمارة الكشف الذاتي*.

* يمكن العثور على الروابط والتفاصيل واألجوبة على مزيد من األسئلة
على الصفحة الرئيسية لمقاطعة جيسن ،في المنطقة
„(“FAQ Coronaأكثر األسئلة طرحا للكورونا) أو على أحد إدخاالت نافذة البداية.

www.lkgi.de

Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen, www.lkgi.de
November 2020

Impressum
Herausgeber
Druck

