
ه درگاه ب –زاکسن اعالم شده است  ایالت آزادتست ویروس کرونا در بخش یا شهرهای مستقل شما در این مقررات در فرمان عمومی مربوط به قرنطینه افراد در ارتباط و تماس نزدیک با افراد مبتال، افراد مشکوک و افراد دارای نتیجه مثبت 

 اینترنتی مربوطه مراجعه کنید.

رسانی قرنطینه در زاکسنبرگه اطالع

معتبر از 24 ژانویھ  2022 | بھ روز رسانی شده در 8 مارس

، در صورت نتیجه مثبت تست یا به عنوان فرد در تماس و (SARS-CoV-2) 2در صورت ظن ابتال به ویروس کرونای ویروس سندرم حاد تنفسی 

 نزدیک با فرد مبتال چه باید کرد؟ارتباط 

در صورت ظن ابتال به بیماری .1

 اید؟آر دادهسیهای کووید دارید و یک تست پیآیا نتیجه تست گرفتن از خودتان )بدون نظارت( مثبت بود یا نشانه

 .)ترک کنید که به پزشک مراجعه کنید یا یک تست پی سی آر بدهید.توانید خانه یا اقامتگاه خود را فقط زمانی می باید در خانه بمانید )یعنی خود را قرنطینه کنید

  در صورت وجود عالئم نزد یک پزشک و در غیر این صورت نزد یک مرکز تست. –پس از نتیجه مثبت تست گرفتن از خودتان، شما باید تست بدهید

 ها دوری کنید.کنید، تا حد امکان از آناگر با افراد دیگر زندگی می 
  کارفرمای خود در مورد احتمال ابتال به بیماری اطالع رسانی کنید.لطفا به 

آر مثبت باشد، همچنان باید در قرنطینه بمانید سیاگر نتیجه تست پی نتیجه منفی تست را نزد خود نگه دارید. رسد.آر منفی باشد، قرنطینه فورا به پایان میسیاگر نتیجه تست پی

(.مثبت. نتیجه تست 2 )رجوع کنید به:

در صورت مثبت بودن نتیجه تست .2

  روز در خانه بمانید )یعنی خود را قرنطینه کنید(. 10باید حداقل 
 توانید بیرون بروید که مجبور شوید به پزشک یا جهت انجام تست مراجعه کنید.تنها زمانی می 
 نزدیک داشتید، باید فورا به آنها بگویید که نتیجه تست شما مثبت است و اعضای  ها نیز تماس و ارتباطکنید و در دو روز آخر با آناگر با افراد دیگری زندگی می

 (.. افراد در تماس و ارتباط نزدیک با فرد مبتال3های شما )اعضای خانوار( نیز باید در خانه بمانند )رجوع کنید به: خانواده یا همخانه
 همه باید تا حد امکان با کمترین افراد دیدار کنند و در  ها با آنها تماس و ارتباط داشتید، اطالع دهید.شانهبه همه افراد دیگر که دو روز پیش از تست یا پیش از بروز ن

این کار به صورت رایگان در یک مرکز تست امکان پذیر است. روز سوم یا چهارم پس از ارتباط و تماس با شما تست بدهند.

 تا آنها را مبتال نکنید. تان پرهیز کنیداز نزدیک شدن به افراد در خانه

 .به کارفرمای خودتان یا احتماال مدرسه یا مرکز مراقبت روزانه از کودکان اطالع دهید 
 ( اپلیکیشن هشدار کروناCorona-Warn-App.را فعال کنید و نتیجه تست خود را به اشتراک بگذارید ) 
  اگر نتیجه تست  «.برای رهایی از قرنطینه تست بدهید»ژن ر یک مرکز تست با تست سریع آنتیتوانید از روز هفتم دساعت هیچ عالئمی ندارید، می 48اگر به مدت

 در صورت تماس نزدیک با فردی که نتیجه تست او مثبت است )فرد در تماس و ارتباط با فرد مبتال( .3

 تواند افراد دیگر اداره سالمت می بوده است، شما یک فرد در تماس و ارتباط با فرد مبتال )اعضای خانوار( هستید.کنید که نتیجه تست او مثبت اگر با فردی زندگی می

د:استثنائاتی برای افراد زیر وجود دار روز در خانه بمانید )خود را قرنطینه کنید(. 10شما باید به مدت  در تماس و ارتباط نزدیک با فرد مبتال را نیز قرنطینه کند.

 «سه نوبت واکسیناسیون(،« اندافرادی که واکسیناسیون دز تقویتی را انجام داده( 
 ،)افراد بهبود یافته واکسینه شده )ترکیبی از یک یا دو نوبت واکسیناسیون و یک مورد ابتال

  روز پس از آن، 90افراد واکسینه شده با دو نوبت واکسیناسیون تا حداکثر

  روز پس از تست پی سی آر. 90و نهم و تا حداکثر بهبودیافتگان از روز بیست 
 رسد.روز به پایان می 10شود و پس از قرنطینه شما به عنوان فرد در تماس و ارتباط با فرد مبتال در روز نخست پس از تماس آغاز می

 نی از اداره سالمت به فردی که نتیجه تست او مثبت است و شما با به کارفرمای خودتان یا احتماال مدرسه یا مرکز مراقبت روزانه از کودکان اطالع دهید. اطالع رسا

 او در کنار هم سکونت دارید، به منزله مدرک زمان قرنطینه شما نیز هست.
 توانید بیرون بروید که مجبور شوید به پزشک یا برای انجام تست مراجعه کنید.تنها زمانی می

 این کار به صورت رایگان در یک مرکز تست امکان پذیر است. در «. برای رهایی از قرنطینه تست بدهید»ژن آنتیتوانید در روز هفتم از طریق تست سریع شما می

توانند حتی در روز پنجم برای رهایی از قرنطینه تست بدهند، در حالت صورتی که اداره سالمت بخواهد نتیجه تست را ببیند، آن را نگه دارید. دانش آموزان می

 کار با تست در مدرسه نیز امکان پذیر است.استثناء این 
 اند، باید در روز سوم یا چهارم پس از تماس تست بدهند، فقط با افراد کمی دیدار کنند و در همه افرادی که با افراد دارای نتیجه مثبت تست تماس داشتند و قرنطینه نشده

(.. فرد مشکوک1شود )رجوع کنید به: وان فرد مشکوک محسوب میآن هنگام از ماسک استفاده کنند. کسی که دارای عالئم است، به عن

 یابید:مراکز تست و همه اطالعات مربوط به کرونا را در اینجا می
www.coronavirus.sachsen.deسایت اینترنتی بخش یا شهر مستقل شما، 

متوقف کنیم، همیاری شما در حال حاضر بسیار مهم است.گیری را برای این که باهم همه

www.coronavirus.sachsen.de

