»ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ«  -اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ در
اﯾﺎﻟﺖ آزاد زاﮐﺴﻦ
ھﻤﺸﮭﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﯾﻠﻢ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ Michael Kretschmer

ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺖ از ﮐﺮوﻧﺎ

دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺖ زاﮐﺴﻦ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .از  1ﻣﯽ  2022ﺗﺎ  28ﻣﯽ  2022اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه را در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ
اﻟﺰام ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ
اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  ، FFP2ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد )ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻈﺎرت و
ﺧﺪﻣﺎت ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ(.
اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ  FFP2در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد) .از ﺟﻤﻠﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏ ھﺎی ادﻏﺎم(.
دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﮐﯿﺪا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﺤﯿﻂھﺎی داﺧﻠﯽ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم و رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﺪاﻗﻠﯽ را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻟﺰام ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ
اﻟﺰام ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺷﺎﻏﻼن و ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد:
•
•
•

ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﺮگ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی وﯾﮋه
اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﮑﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺧﺮاج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم

اﻟﺰامھﺎ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  6ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻼن واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده در ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺴﺖ ﺑﮫ روز اراﺋﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺴﺘﺮی ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری روزاﻧﮫ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﮫ ﺑﺎر در
ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺴﺖ ﺑﮫ روز اراﺋﮫ ﺷﻮد.

ﻣﺪارس و آﻣﻮزش
• اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و اﻟﺰام اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺪارس وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
• اﻟﺰام اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ،ھﻨﻮز در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﮫ وﺟﻮد
دارد.

