
اطالعات.1  

چیست کروناویروس   

  در اروپاسریع  ویروس خیلی . اینویروس کرونا می نامند  دارد. انراوجود جدید ویروس  فرمدر حال حاضر یک 

.می شونداری از افراد با این بیماری  بیمارمان بسیهمچنین در آل .شیوع می یابد   

با  برای افراد بیمار بلکه و افراد مسنمخصوصا برای  .خطرناک هست برای بسیاری از افراد ویروس کرونا خیلی

حد امکان باید  تعداد کمی از افراد همزمان الوده  باشد. تاخطرناک می نیز بیماریهای قبلی و دارای نقص ایمنی بدن 

ها بیش از حد  و بیمارستانویروس استرس عظیمی را بر روی مراقبت های پزشکی قرار میدهد. پزشکان این  شوند.

لوده می شوند افرادی که می توانند از شتر انتیجه: بیشتر و بی کنند. درکار میکنند و نمی توانند به اندازه کافی کمک 

  .بمیرندویروس 

ضروری باشد  واقعا  در صورت لزوم به سمت در بروید،تنها وقتی که  و فقطدر خانه بمانید  لطفا   ستبهتر ا           

س نباید انتقال یابد.ویرو . این نگه دارید خودتانهای هم نوع  انسانفاصله خود را از            

یافت : در اینجاکلیه اطالعات و قوانین مهم را میتوان   

www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache 

.دستورات و قوانین فعلی  2  

هوف اعمال می شود ؟ و منطقهچه قوانینی در حال حاظر در شهر    

بمانند. مجبورند درخانه  است. کودکانمهد کودک در بایرن تعطیل  و مراکز: کلیه مدارس  0202مارس  61از دوشنبه 

اعمال می شود. 0202اوریل  61امر تا  این  

و همچنین زمین های بازی فعال بسته شده :کلیه امکانات تفریحی اوقات فراغت در بایرن  0202مارس 61از سه شنبه ، 

 است.

است. برخی  و رستوران های مختلف در حال تغییرساعات کاری فروشگاه ها :0202مارس  61از چهارشنبه 

باز  برای شما مواد غذایی ، داروخانه ها ،بانک ها ، و پمپ بنزین  ها فروشگاههای کامال بسته هستند. فروشگاهها

.مانند می  

شما  امان پذیر نیست. حضوری در حال ناظرمیدهند. مشاوره ارایه فقط مشاوره تلفنی  اداره کار اکنون و جابسنتره ادار

.الکترونیکی بنویسیدیا نامه  تماس بگیرید ومیتوانید با خط تلفن   

 اطالعات بیشتر:

http://com.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/jobcenter 

. می کنند را محدود خدمات شاندر شهرها راتهوس ها مانند  الندراسامت اداره   

.اصلی کسب کنید یا اطالعات بیشتری در صفحهیا نامه الکترونیکی بنویسید  از اینجا تماس بگیریدمیتوانید  همچنین  

 دهندهارائه  بادوره به طور مستقیم  از آغاز لطفا  در همه جا لغو شده است  در حال حاضر کالس های دوره زبان آلمانی

. اطالعات کسب کنیدبوک  فیس مانند صفحه اصلی  یامختلف دوره مربوط به زبان در سیستم عامل های   

قرار مالقات ها: وبرنامه ها)مراسم ها(   

جویا شوید. آن ولاز مسئ لطفا  . لغو می شود فکوچک و بزرگ در شهر  و منطقه هوبرنامه ها )مراسم ها(  

 وسایل حمل و نقل عمومی:

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache
http://com.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/jobcenter


در حال حاضر  نیستند.در حال حاضر همه اتوبوس ها در حال فعالیت : فوهجدول زمانی همه اتوبوس ها  برای 

و سوار و پیاده شدن فقط ازطریق در عقب ممکن می باشد. می شود اجرا      02/22/0202عطیالتی از تاریخ برنامه ت  

)RBO ) شرکت   

 جدول زمانی اتوبوس سهر هوف :

حذف شده اند. 62,64,63,61,61,61خدمات دیروقت در خطوط دقیقه :  12دوشنبه تا جمعه هر  6,0,2,4,3,1,1خطوط    

نمی توان بلیط از رانندگان خریداری کرد. در حال  . دیگراتوبوس های مدرسه و سفر های تقویتی دیگر الزم نیست 

ت حاظر مسافرین می توانند بدون بلیط معتبر از اتوبوس شهری هوف استفاده نمایند :شرکت اتوبوسرانی خواهشمند اس

واریز نمایند. قیمت بلیط را به این حساب از مسافرین   

 دارنده حساب :

Hofbus Gmbh ,  IBAN:DE62780608960000049220 , BIC:GENODEF1HO1 

هزینه سفر را می توان بعد از بحران نیز در دفتر هوف بوس پرداخت کرد برنامه  اتوبوس تا اطالع  ثانوی باقی میماند 

ایستگاها نیز یافتوان آن را در و می ت  

 

بیشتر در مورد:  اطالعات  

https://www.ostbayernbus.de/ostbayernbus/view/index.shtml  

https://www.stadtwerke-hof.de/oepnv/fahrplan-linien/abfahrtszeiten.html  

https://www.stadtwerke-hof.de/oepnv/aktuelle-fahrplanaenderungen.html  

00281812200شماره تماس حمل نقل عمومی شهر هوف برای سواالت:  

 تمامی قطارهای بین شهری دیگر فعالیت نمی کنند. برای کسب اطالعات بیشتر به سایت دویچه بان مراجعه فرمایید.

www.deutschebahn.de 

  به مشاوره تلفنی روی اورده اند!!بسیاری از مراکز مشاوره فعالمراکز مشاوره : 

 لطفا تماس بگیرید یا به صحفه اینترنتی مربوطه مراجعه فرمایید 

 ضروری مهم

همین دلیل مهم است که  در حال حاظر قوانین بسیار سریع تغییر می کند. همه روزه اطالعات جدیدی اضافه می شود. به

 هر روز خود شما خودتان را روزانه مطلع نمایید .

. اخبار 2  

ز کجا می توانم اطالعات کسب کنم ؟ ا  

http://www.hof.de شهر هوف:     

http://www.landkreis-hof.de/coronavirus-wir-informieren  :الندراسامت  

http://www.frankenpost.de روزنامه :    

http://www.br.de/nachrichten/meldunge اخبار بایرن :    

http://www.tagesschau.de اخبار المان :    

https://www.ostbayernbus.de/ostbayernbus/view/index.shtml
https://www.stadtwerke-hof.de/oepnv/fahrplan-linien/abfahrtszeiten.html
https://www.stadtwerke-hof.de/oepnv/aktuelle-fahrplanaenderungen.html
http://www.deutschebahn.de/
http://www.hof.de/
http://www.landkreis-hof.de/coronavirus-wir-informieren
http://www.frankenpost.de/
http://www.br.de/nachrichten/meldunge
http://www.tagesschau.de/


www.bundesgesundheitsministerium.de/coronaviru مقامات بهداشتی :    

www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2                          

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV   

.رفتار صحیح یا مناسب :4  

 چگونه میتوانم از خودم محافظت کنم؟

لطفا در خانه بمانید !!!! تا انجا که ممکن است با افراد کمتری مالقات کنید افراد مسن  یا مریض را مالقات نکنید. از 

خرید( . خانه فقط زمانی خارج شوید که واقعا ضروری باشد. مثال : ) برای   

ثانیه ( بشوید.  22الی 02شستن دست ها : اکثرا دست هایتان را مرتب و طوالنی به همراه صابون یا مایع دستشویی )  

 سرفه و عطسه :در مواقع سرفه یا عطسه از یک دستمال و یا در کنج بازوی خود استفاده نمایید. 

 هنگام سرفه یا عطسه بچرخید یا از افراد دیگر دور شوید .

از افراد دیگر فاصله بگیرید .یک یا دومتر نگهداشتن فاصله :   

 به همدیگر دست ندهید یا همدیگر را در اغوش نگیرید .

.خود قرار ندهید دهان و چشماندست خود را روی صورت، پرهیز از تماس دست باصورت:   

ی مالقات نکنید.با افرادی زیاد نروید. س و قطار سفر نکنید . به برنامه ها مراسم هابا اتوبو  

مرتبا هوای اتاق ها را تهویه کنید    

.چه کاری می توانم انجام دهم، وقتی من مریض هستم ؟5  

 وقتی شما مریض هستید:

.کمک میکنداین به شما وهمنوعان تان  در خانه بمانید، لطفا  

 اگر اسهال ، سرفه ، یا گلودرد دارید : در خانه بمانید !!

.تماس بگیرید 661 661یا تلفن  نکنید. با دکترخانوادگیمطب دکتور مراجعه به   

تلفنی دریافت میکنید . خانوادگی تان  تا حداکثر هفت روز از دکترگواهی بیماری یک شما   

 اگر اولین عالیم ویروس را دارید،با دکتر خانوادگی خود تماس بگیرید و همه اقدامات الزم را دنبال کنید.

خواهشمندیم، که تمامی هدایت  . ما همچنین از شما اینجامی تواند انجام شود کرونا بر روی این یک ازمایشعالوه بر

 های رسمی اداری را دنبال کنید .

نهایی که تا اکنون اطالعی ندارند یا خوانده نمی یط اطراف خود اطالع رسانی کنید. آلطفا به تمامی افراد در مح

!!!!!توانند.  

 عالئم کرونا :

تب ، مشکالت تنفسی ، گلو درد ،سرفه ، :  شایع  

 نادر : ابریزش بینی ، سردرد ، حالت تهوع ، اسهال ، لرز ،

 

 در بحران فعلی ارزوی ما برای شما و خانواده تان بهترین ها ، شجاعت و اعتماد می باشد !!!

 لطفا مراقب سالمتی خود و خانواده باشید.

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronaviru
http://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV


 

 

 Ihr Caritasteam 

JMD Jugendmigrationsdienst 

Caritas Hof 

Marienstraße 56 

13201 Hof 

www.caritas-hof.de 

. لطفا توجه داشته باشید که اطالعات در هر زمان ممکن است تغییر کند ، ما هیچ گونه مسئولیتی در مورد محتوا نمی پذیریم  

 

 

 

 


