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اندازی وستفالن راه-های نوردرایندولت محلی مراکز آزمایش ویروس کرونا را در فرودگاه
توانند در دوسلدورف، کلن/بن، دورتموند، کند / مسافران ورودی از نواحی پرخطر میمی

 بدهند. مونستر/اسنابروک به صورت رایگان آزمایش
 وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی بیانیه زیر را منتشر کرده است:

لیپه، دولت محلی مراکز آزمایش ویروس کرونا را در -( نوردراین وستفالنASHIPبا همکاری اتحادیه پزشکان بیمه سالمت قانونی )
افران ورودی از نواحی پرخطر بر اساس تعریف مؤسسه کند. مساندازی میهای دوسلدورف، دورتموند و مونستر/اسنابروک راهفرودگاه

رابرت کخ، این فرصت را دارند که در این مراکز به صورت رایگان آزمایش شوند. مراکز آزمایش در دوسلدورف و دورتموند از روز 
 28شنبه )ست از روز سهکنند. مرکز آزمایش در فرودگاه مونستر/اسنابروک قرار ا( فعالیت خود را آغاز می2020ژوئیه  25شنبه )
 Johanniter( کار خود را آغاز کند. دولت محلی در نظر دارد مرکز آزمایش تحت مدیریت شهرداری کلن و 2020ژوئیه 

Unfallhilfe .را در فرودگاه کلن/بن با هم ادغام کند 
  

راین وستفالن که به صورت منظم به های نوردمراکز آزمایش در فرودگاه»جوزف الئومن اظهار داشت: -وزیر بهداشت آقای کارل
این یک گام مهم دیگر در جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است، به « »اندازی خواهند شد.نواحی پرخطر پرواز دارند، راه

خصوص در طول دوران تعطیالت. بنده از تمام کسانی که در این پروسه نقش داشتند و باعث شدند این اتفاق به شکلی سریع، 
 «کنم.بورکوراتیک و عملی رخ بدهد، به خصوص اتحادیه پزشکان بیمه سالمت قانونی و مسئوالن فرودگاه، سپاسگزاری میغیر

  
در  NRWتوانیم به وزارت بهداشت از اینکه می»، دکتر فرانک برگمان اظهار داشتند: ASHIP Nordrheinرئیس هیئت مدیره 

شوند مایش کرونا به مسافرانی که به صورت مستقیم از نواحی پرخطر وارد فرودگاه میدوسلدورف کمک کنیم به هدف خود در ارائه آز
دست پیدا کنند، بسیار خوشحالیم. ما در چند روز گذشته، در یک همکاری بسیار نزدیک با وزارتخانه، الزامات الزم را در فرودگاه 

توانند به صورت همزمان با رعایت تمام تدابیر ایمنی پزشک میدوسلدورف برای آزمایش گرفتن در حجم باال فراهم کردیم. دو تا سه 
شوند. به طور کلی، ها به صورت مستقیم چهار بار در روز به آزمایشگاه ارسال میالزم، از بیماران نمونه سوآب بگیرند. این نمونه

 «توانند ظرف مدت سه روز نتایج آزمایش را به صورت آنالین مشاهده کنند.مسافران می
  

با گرفتن مستقیم نمونه آزمایش از مسافران ورودی از »لیپه گفت: -وستفالن ASHIPدکتر ولکر اشراگ، نائب رئیس هیئت مدیره 
توانیم در پیشگیری بیشتر از شیوع این ویروس در آلمان نقش داشته باشیم. ما در عین حال این امکان را نواحی پرخطر در فرودگاه، می

کنیم تا در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش، مدت قرنطینه خود در خانه را کاهش بدهند. به لطف اهم میبرای مسافران ورودی فر
 «اندازی کنیم!لیپه، توانستیم مراکز آزمایش را به سرعت راه-ها در وستفالنهمکاری خوب و ساده با فرودگاه

  
قرار دارند. پزشکان طرف قرارداد  ASHIPروک تحت مدیریت های دوسلدورف، دورتموند و مونستر/اسنابمراکز آزمایش در فرودگاه

دهی و همچنان وظیفه سامان Johanniter Unfallhilfeدهند. در فرودگاه کلن/بن، و پرسنل پزشکی مربوطه، آزمایشات را انجام می
انجام آزمایشات را به عهده خواهد داشت. وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی در هر چهار فرودگاه، اطالعاتی درباره مسافران 

کند که به چهار زبان در دسترس قرار دارند )آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی( وردی در طول دوران شیوع بیماری ارائه می
().https://www.mags.nrw/coronavirus 
  

حکم مسافران ورودی ویروس وزیر بهداشت آقای الئومن عالوه بر این روی این مسئله تأکید داشتند که تمام ساکنان باید به الزامات 
کنند باید از دلیل االجرا هستند. و تمام کسانی که به یک ناحیه سفر میعمل کند: این مقررات به لحاظ قانونی برای همه الزم کرونا

سافران نواحی پرخطر پس از بازگشت یا تا زمان دریافت نتیجه منفی حضور خود اطالع داشته باشند. بنابراین، انتظار داریم تمام م
ها، برای حفاظت از کشد، در قرنطینه بمانند. ما با بهره گرفتن از مراکز آزمایش در فرودگاهساعت طول نمی 48آزمایش، که بیش از 

به قوانین عمل کنیم تا بتوانیم با هم تا حد امکان به  کنیم. همه ما بایدکند، خدمات تکمیلی ارائه میخطراتی که جامعه ما را تهدید می
 «شکلی مؤثر با این ویروس مبارزه کنیم.

  
 زمینه:اطالعات پس

  
های دوسلدورف، کلن/بن، دورتموند و مسافر در فرودگاه 15٫000هواپیما با حدود  160با توجه به اعداد و ارقام موجود، بیش از 

به  فهرست این نواحی به عنوان نواحی پرخطر معرفی شدند. RKIآیند که در حال حاضر از سوی می هاییمونستر/اسنابروک، از مکان
وستفالن، مسافران -روس کرونا در نوردراینشود. بر اساس الزامات حکم مسافران ورودی ویروز میبه RKIطور مرتب توسط 

در نواحی پرخطر حضور داشتند، موظف هستند دوره قرنطینه را  NRWروز پیش از ورود به  14ورودی از خارج که در فاصله 
بوده است،  ها منفیپشت سر گذاشته و به دفتر بهداشت مربوطه اطالع بدهند. این قانون در حال حاضر برای کسانی که نتیجه آزمایش آن
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ها، مورد پیگرد قانونی قرار تواند به عنوان جرائم اداری و بر اساس قانون حفاظت در برابر بیماریشوند. نقض این قوانین میاجرا نمی
 یورو جریمه در پی داشته باشد. 25٫000گرفته و تا 

  
  

مطبوعاتی وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی ارسال تمام سؤاالت خود به دفتر  0211 855-3118لطفاً از طریق شماره تلفن 
 نمایید.
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