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 در روز مادر مددکاری یکپارچهو  یمراکز مراقبت بازدید از یعموم تیممنوع رفع
 

 را صادر کرده است: ریز هیانیب یو امور اجتماع ،وزارت کار، بهداشت
و  یمراکز مراقبت برای بازدید از یکنون یعموم تیممنوع یو امور اجتماع ،، بهداشتوزارت کار

این امر به افراد ساکن در این  ( لغو خواهد کرد.2020 یم 10را در روز مادر ) مددکاری یکپارچه
به  ازیامر ن نیا دهد تا خانواده و دوستانشان با آنها مالقات داشته باشند.مراکز این فرصت را می

محافظ مربوطه و  ی، لباس هابازدیدکنندگان جداگانه مناطقاعم از ، یمنیاقدامات مهم ااز  یرویپ
 یهاتوانند در کارگاه یم گریبار دیک ، معلوالن نیعالوه بر ا کنندگان دارد. دیبازد یغربالگر

 کارشناسان تهیکم مرکزی یها هیتوص، از وزارت بهداشت به این منظور، خود شرکت کنند. یاحرفه
را که ( Hochschule für Gesundheit Bochum) مرمنیدکتر مارکوس ز سرپرستیبه 

 کند. یم پیروی ،شده است سیموضوع تأس نیا یبطور خاص برا
 

 یماریمهار بانجام شده برای از جمله اقدامات »دهد: جوزف لومان، وزیر بهداشت، توضیح می-کارل
ً مو یکپارچه، و یمراجعه به مراکز مراقبت یعموم تی، ممنوعروسیکروناو ریهمه گ  یردمطمئنا

 تیاز ممنوع طور خاصکنند به  یم یکه در آنجا زندگ یاست. افراد دهیرا د آسیب نیشتریاست که ب
هرچه  دی، ما بامساعد باشد طیشرا یام که وقتکرده دیتأک شهیبرند. من هم یتماس رنج مبرقراری 

 «.برداریمرا  تیممنوع نیا عتریسر
 

اجازه بازدید مؤثر،  یمنیاز اقدامات ا پیروی، مهم است كه ضمن لیدل نیبه هم»دهد: لومان ادامه می
 ی. انزواستیافراد مبتال ن یبرا یتنها خطر اصل روسیوکرونامسلم است كه  رای. زرا بدهیم

 حیتعادل صح دیبا لیدل نیبه هم .كند جادیا یقابل توجه یو جسم یروح یها بیتواند آس یم یاجتماع
 «.میکن دایپرا  یحفاظت مؤثر در برابر عفونت و مشارکت اجتماع نیب

 
 که دردر گزارش خود ) مرمنیدکتر ز یبه سرپرستکارشناسان  تهیکم

www.mags.nrw/coronavirus   )یهاهیبه توصکردن اظهار داشت که با توجه موجود است 
بار دیگر توانند  یم هامالقاتاز اقدامات محافظت از عفونت،  یرویپو ( RKI) موسسه رابرت کوش

 انجام شوند و این کار باید انجام شود.
 

و حقوق افراد  ازهاینه تنها نامر  نیا»: دیگو یم اناز گروه متخصص یندگیبه نما مرمنیدکتر ز
از کارمندان و  بیبلکه به ترت -کند یرا برآورده م ریپذبیآس ژهیوه ، محروم و بیاجتماعجداشده 
 «کند.یمحافظت م زین کننددر این مراکز کار و زندگی میکه  افرادی

 
ها مالقاتکند که  یم حیتصر از بیماران بستری به مراکز مراقبتمربوط  دینامه جد نیی، آویژهبه 

و  مکاتبه شده یاقدامات حفاظت رعایتبا  باز انجام شوند. یدر فضا ایتوانند در مناطق جداگانه  یم
 ایجداگانه  یهادر اتاق مثال، تواند در داخل مرکز انجام شودیم ها حتیمالقات، یمحافظت یلباسها

ا هم جداگانه ب یهااتاق درتوانند یحداکثر دو نفر م .ماریب خود ( در اتاقیبستر مارانی)در مورد ب
 ماریهر ب یبرا مالقاتمراجعه کند.  ارمیبه اتاق ب در یک زمان واحد،تواند ینفر م کیکنند. مالقات 

 باشد.در هر روز و مالقات محدود میبه دو ساعت 
 

ترها و افراد کمتر مستعد، در این مراکز یکپارچه ساکن هستند، اگرچه که این در درجه اول جوان
فراتر  افراد ارتباط زیادی با خویشاوندان خود دارند. به همین دلیل است که این مراکز باید فضاهایی

 از افراد ساکن در این مراکز، فراهم کنند.
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Page 2 of 2 در کنار، آن یکه در ط رندیقرار بگتحت آزمایشات مختصری و  شوند ثبت دیکنندگان با مالقات هیکل 
 ۱۴در طی  ۱۹-از وضعیت سالمتی خود فرد و تماس احتمالی او با فرد مبتال به کوئید، گریموارد د

که با افراد آلوده  ی، افرادافراد آلودهخطر  دادن کاهشین کار از اهدف  شود.روز گذشته سوال می
باشد. همچنین ، میکنند یم دیمرکز بازد نیا ، ازیعالئم سرماخوردگبا که  یو افراد اندداشتهتماس 

 کنندگان برسد و در صورت لزوم تحت نظارت قرار بگیرند.باید اقدامات ایمنی الزم به اطالع مالقات
 یها، از مراقبتمراکز نیدر همه اقدامات اعمال شود. ا دیبا RKI یفعل یهاهیتوصواضح است که 

مربوطه و  میشوند تا بتوانند مفاهیخاص مطلع م یهااز اجرااکنون ، مراکز پکپارچهتا  یبستر
 را شروع کنند. یمقدمات یکارها

 
 یم 10از  زیکند، ن یم میساکنان را تنظبرای روزانه  یهاکه برنامهدر مراکز یکپارچه مقررات 

 خواهد شد. ارائه نیساکن یبرا 2020
 

اقدامات ، باز شود. البته بیشتری کنندگانشرکت یبرا دیبا نیزافراد معلول  برای یآموزش یهاکارگاه
قرار  تیکنندگان در اولواز سالمت شرکت فاظتانجام شود و ح باید در این مکان الزم یاطیاحت

 RKI یهاهیباز کردن در محدوده توص یرا برا سینوشیپهای برنامهنند توایممراکز  نیدارد. ا
حفاظت از کار  ی، و استانداردهاویژه ریپذبیآس یهاوهگر نیو همچن یو مراقبت یاماکن مسکون برای

SARS-CoV-2 فدرال یاز وزارت کار و امور اجتماعBMAS)  آغاز نمایند. و این کار را باید )
انجام  کار طیکارمندان و مح ،، کارگاه مربوطهموجود در منطقه طیضمن در نظر گرفتن شرا در

 .دهند
 

. مردم سازی برداریمیبه سمت عاد یگریدگام  میتوان یخوشحال هستم که م»: دیگو یلومان م ریوز
با مان کردیدر مورد رونظر اتفاق داشتن از نیهمچن و دارند. ازین یانآشنا مه بابه تماس و مکال

 «خوشحالم. اریبس التیسالمت در پارلمان ا استیسخنرانان س
 

 ً  0211شماره  ه، بیوزارت کار، بهداشت و امور اجتماع یدفتر مطبوعات ازرا  تانسواالت خود لطفا
 .مطرح کنید 85-83118

 

موجود www.land.nrw به آدرس  دولت تیدر وب سا نیآنال صورتبه  ی همچنینمتن مطبوعات نیا
 .است
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