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وس كورونا "  "توصيات للعمل -فير

 
ية Helpline Dresdenخط المساعدة دريسدن " ز " هو خط للطوارئ والرد عىل استفسارات المهاجرين باللغات اإلنجلي 

وس  دريسدنواأللمانية والعربية. يعمل خط المساعدة  ودك بمعلومات عن في  ز . فيما يىلي سيز
ز ز مدربي  بالتعاون مع متطوعي 

ي حال لم تثكورونا المستجد وتوصيات العمل المتعلقة به. يرجى ال 
ز
المدرجة ر اتصالتك مع أرقام الهاتف متصال بنا فقط ف

 لمهمته الفعلية، أيأدناه
ً
 لحالت الطوارئ.  . ماعدا ذلك فإننا نطلب منك إبقاء خط المساعدة دريسدن متاحا

 
 ما يمكن أن يفعله متطوعو خط المساعدة دريسدن عىل الهاتف: 

 . التشخيصيمكننا إجراء  ال. 1
: دريسدنعاصمة الوالية و معهد روبرت كوخإىل المعلومات العامة من  نشي  . 2  . هذه هي
 

 األعراض: 
ي التنفس، آلم األطراف، • 

ز
 . واإلرهاقالحىم، السعال، آلم الحلق، مشاكل ف

ي حالت فردية. • 
ز
 قد يحدث اإلسهال ف

 
 اإلجراءات: 

كوخ )مناطق الخطر من هنا:   ن منطقة خطر حددها معهد روبرت: إذا عدت ممنطقة الخطر واألعراض• 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html )ظهرت لديك و

 من  +49 )0351 (4885322يرجى التصال بمكتب صحة المدينة عىل الفور )الخط الساخن للمعلومات  ،أعراض
ً
يوميا

 حتى الساعة  8الساعة 
ً
ة عيى فيسبوك  4صباحا ( أو إرسال رسالة مباشر مساًء، متاح باأللمانية بشكل أساسي
adt.dresdenhttps://www.facebook.com/st باإلضافة إىل ذلك، يرجى التصال بطبيب األشة. )مالحظات حول .

 العثور عىل طبيب أدناه *(
 من منطقة خطر ومنطقة الخطر بدون أعراض• 

ً
، فتوقف عن الختالط بالناس و ابقى ليس لديك أعراض: إذا كنت قادما

ل لمدة  ز ي الميز
ز
. راقب حالتك الصحية وأبلغ طبيب األ  14ف

ً
شة عن أي أعراض. )مالحظات حول العثور عىل طبيب أدناه يوما

)* 
 رجى التصال بمكتب صحة المدينة عىل الفور. ي، لديك اختالط مع شخص ثبت أنه مريض: إذا كان االختالط• 
ز اآلخرين الذين يعانون من األعراض األعراض فقط•   بطبيب األشة ومن ثم الذهاب إليه.  االتصال: يمكن لجميع المواطني 
 

ي بحث الطبيب: 
 
 * المساعدة ف

 . والتصال به طبيب أشةإيجاد ، يرجى أشةإذا لم يكن لديك طبيب • 
 القائمة مرتبة ستجد هنا قائمة باألطباء الذين يتحدثون لغات أخرى غي  األلمانية. • 

ً
حسب اللغة:  أبجديا

-https://www.mpi
cbg.de/fileadmin/UPLOAD/CoreFacilities/InternationalOffice/documents/doctorslist_mpi_2805

xls.19 
ي عطالت نهاية  7مساًء حتى  7) 116 117يمكنك التصال بخدمة الطوارىء الطبية عىل الرقم مساًء • 

ز
 ، وكذلك ف

ً
صباحا

 . والعطالت الرسمية(األسبوع 
 

ي:   الفحص المخير
ي •   . بدون ظهور أعراض المرضل يتم إجراء الفحص المخيى
. إجراء الفحص يتم •  ي المشقز

ز
 بعد تقدير الخطورة من قبل طبيب األشة أو الطبيب ف

ي فقط لألشخاص•  عراض وثبت أنهم كانوا عىل ديهم األ لالذين ظهرت  يقوم مكتب  مديرية الصحة بإجراء الفحص المخيى
وس.  اختالط  بشخص تم تشخيصه بالفي 

  ساعات.  5إىل  3المدة: حواىلي • 

 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
tel://+4903514885322/
https://www.facebook.com/stadt.dresden
https://www.mpi-cbg.de/fileadmin/UPLOAD/CoreFacilities/InternationalOffice/documents/doctorslist_mpi_280519.xls
https://www.mpi-cbg.de/fileadmin/UPLOAD/CoreFacilities/InternationalOffice/documents/doctorslist_mpi_280519.xls
https://www.mpi-cbg.de/fileadmin/UPLOAD/CoreFacilities/InternationalOffice/documents/doctorslist_mpi_280519.xls
tel://116117/
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 تدابير الحماية: 

 ثانية( 30غسل شامل لليدين )• 
ص منه فقم بتغطية األنف و الفم بمنديل عند • 

ّ
 و السعال أو العطاس. و تخل

ً
 بعد الستخدام.  را

ي • 
ز
.  من أكمامك أو ذراعكالجزء العلوي السعال أو العطاس ف

ً
 إذا لم تجد منديال

 . أبعد يديك عن وجهك• 
ين من اآلخرين•   . حافظ عىل مسافة ميى
ب• 

ّ
 . مصافحةال تجن

 . تهوية الغرف بانتظام• 
 

 هاتف أخرى: أرقام 
 116 117خدمة الطوارىء الطبية للحصول عىل معلومات عن الحالت المشتبه بها: • 
وس كورونا: •  ي ولية ساكسن المخصص لموضوع في 

ز
 +49 )0351 (564 55855هاتف وزارة الصحة ف

 من الساعة   +49 )0351 (4885322الخط الساخن للمعلومات التابع لمكتب صحة المدينة: • 
ً
 حتى  8يوميا

ً
صباحا

ة عيى فيسبوك  4الساعة  ( أو إرسال رسالة مباشر مساًء )متاح باأللمانية بشكل أساسي
https://www.facebook.com/stadt.dresden . 

 
 روابط: 

معهد روبرت كوخ: • 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html 

 https://www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.phpدن: دريس• 
ية:  ز  https://www.dresden.de/en/city/corona_en.phpاإلنجلي 
 php2-CoV-SARS-Corona-virus-https://www.dresden.de/es/Nuevo.اإلسبانية: 

tel://116117/
tel://+49035156455855/
tel://+4903514885322/
https://www.facebook.com/stadt.dresden
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
https://www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php
https://www.dresden.de/en/city/corona_en.php
https://www.dresden.de/es/Nuevo-virus-Corona-SARS-CoV-2.php

