و�وس کرو�ن
ی

در اینجا یم خوانید:
ن
ت
• ین
ا�ام میشود
قوان� چیست • چه مشلک سالم� میتوانید داشته ب�شید • آزمایش چگونه ج
عرص و شب در خانه ب�انید

ش� اجازه ندارید ی ن
ب� ساعت  10شب و  4:30صبح یب�ون ب�شید.
ب� ی ن
جر�ه شوید.
ا� حال اگر ب�ز مه یب�ون یب�ون ب�وید یم توانید  95یورو ی
اگر �ای ت
اکر�ن الزم ب�شد یم توانید در یب�ون ب�شید.
ب
در آنصورت سند اکر را ب�ید ب� خود داشته ب�شید.
ش� ی ن
در�فت یم کنید.
ا� ن�مه را از حمل اکر ی
ین
مهچن� میتوانید یب�ون ب�وید:
ش�
• در مواقع اضطراری .به عنوان مثال اگر به مکک پ ز�شیک نیاز دارید.
• ب�ای یب�ون ب�دن سگ.
• ب�ای ارائه مراقبت های یغ�ریمس.
• ب�ای تشییع جنازه.
• ب خ�اطر اینکه امتحان دارید.
یک ی�دداشت ب� دلیل یب�ون بودن ت�ن را ب� خود داشته ب�شید.
ین
ا� ی�دداشت ” “Eigen verklaring Avondklokن�میده یم شود.
ن
نسخه خایل ی ن
ا� �مه را میتوانید از وب سایت  www.rijksoverheid.nlدانلود و پ� کنید.
توصیه ها ب�ای داخل و یب�ون
• مهیشه  ۱.۵تم� از افراد دیگر فاصهل داشته ب�شید.
• کوداکن ت�  ۱۳سال مج از به ن ز�دیک شدن به یکدیگر و افراد ب�لغ هستند.
ن
آ�ا که ممکن است در خانه ب�انید.
• ت� ج
• در خانه اکر کنید  ،مگر اینکه گزینه دیگری ض�وری و الزم ب�شد.
ث
پذ� یا� کنید.
• در خانه یم توانید روزانه حداک�  1هممان را ی
ث
حداک�  1نفر مالقات کنید.
• در خارج از خانه میتوانید ب�
ن
ت
ن
جا� دیگری ب�ای همما� �وید.
• بیش� از یک ب�ر در روز به ی
ماسک دهان� :ای مهه افراد  13سال و ز� ت
رگ� اجباری است
ب
ب
ت
• در داخل ساخ�ن ها از ماسک دهان استفاده کنید.
گ
به عنوان مثال در مغازه ها و ایست�ه قطار.
• در مدرسه از ماسک دهان استفاده کنید.
فقط در طول الکس ممکن است ماسک دهان را ب�دارید.
• در وسایل محل و نقل معویم از ماسک استفاده کنید .

سفر کردن:

• فقط در صورت لزوم از وسایل محل و نقل معویم استفاده کنید.
ماسک ب ز�نید.
ً
• به کشور دیگری سفر نکنید مگر اینکه اکمال ض�وری ب�شد.

		

1,5
فاصهل
1,5 meter

تم�ی

afstand

ن
ا�ام دهید و در خانه ب�انید
در صورت یب�ری آزمایش ج
ن ن
ا�ام دهید و ب� ت ن
داش�  ۱ی� چند مورد از ی ن
ا� ی
عال� در خانه ب�انید:
تست
کرو� ج
• بیش از  ۳۷.۵درجه
• مشلک تنفس
گ
ت
نداش�ن
• ن� �ان حس بو و طعم
• رسفه
• عطسه کردن
• بآ� ی ز�ش ن
بی�
گ
• �و درد
گ
داش� تب و مشلک تنفس ،ن
زند� میکنند ی ز
در صورت ت ن
کسا� که در خانه به ش�
ن� ب�ید در خانه ب�انند.
تب بیش از  38درجه است.

		
		
		
		
		
		

تست کردن
ن گ
تست کرو� رای�ن است.
ش� میتوانید از دو طریق قرار مالقات بگذارید:
1

2

از طریق تان�نت :به
بگ� ید.
ب�ید از  DigiDخود اکر ی

www.coronatest.nl

از طریق تلفن :ب� ش�ره

0800-1202

ب�وید.

ت
بگ� ید.
�اس ی

ت� ن
در�فت میکنید ب�ید در خانه ب�انید.
زما� که نتیجه تست را از  GGDی
مهچن� ت� ن
ین
در�فت نکرده اید اجازه ب�زدید
زما� که نتیجه تست را ی
دو�ره
ندار ید GGD .به ش� خواهد گفت که چه وقت میتواند ب
یب�ون ب�وید.

پ ز�شک معویم
ت
ت
ن
ن
داش� ی
عال� کرو� به دک� مراجعه نکنید.
همم است که در صورت
ت
بگ� ید.
اول ب�ید از طریق تلفن �اس ی
بی� در مورد ن
ب�ای اطاالعات ش
کرو� به سایت
ب�وید.

www.thuisarts.nl

یآ� سواالت دیگری در مورد و�وس ن
کرو� دارید:
ی
ب� ش�ره

0800-1351

ت
بگ� ید.
�اس ی
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