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  ۴۸فرد تست شده باید تا اعالم  و گرفتن جواب آزمایش در خانه بماند. به صورت معمول جواب آزمایش در طی 
 میشود.اطالع داده ساعت 

 آیا شما اجازه دارید به سر کار  ٫لطفا با صاحب کار خود صحبت کنید ٫اگر شما هیچ اعالمی از مریضی ندارید
 بروید یا نه.

 تا اعالم جواب آزمایش توصیه میشود.گذاشتن ماسک ٫اگراجازه داشتید به سر کار بروید 

 ادامه دهندکاران شما میتوانند به صورت همیشگی و معمولی به کار خود مه.  
 

 جواب تست آزمایش کرونا مثبت باشد
جواب تست آزمایش کرونا  منفی 

 باشد

  ا دستور در خانه شمفرد برای تست مثبت با توجه به اداره بهداشت
اول با تلفن و بعد با پست نامه فرستاده می  کند قرنطینه اعالم می

 شود.
 در یک  فرد مریض خانه تان رعایت کنیدبا اگر ممکن میباشد باید شما

 فاصله مکانی بگیرید. زمان در یک جا و مکان نباشیدو
  با شما تماس تلفنی گرفته شده و سوال و کنترل میشود که قرنطینه

اینکه شما هم  در صورتبر أساس ضوابط اعالم شده ورعایت شود 
 .خواهد شدبه شما اطالع داده  باید در قرنطینه باشید

  محل کار خود را  به لطفا سریع ٫اگر قرار شد شما در قرنطینه باشید
 اطالع دهید.

  اگر اعالم مریضی در شما دیده شود. ٫شما آزمایش و تست میشوید 
. 

  ٫مورد نظر در خانه منفی باشداگرجواب آزمایش فرد 
شما خطر عفونت به مریضی را نداشته و میتوانید با 

به  و فاصله گرفتن در عموم رعایت مسال بهداشتی
  .به کارهای روزمره خود ادامه دهید صورت عمومی

تست کرونا من مثبت 
 می باشد.

 .قرنطینه باقی می ماند 

  به کنترل توسط پزشک
صورت مرتب انجام می 

 .شود

 ه اداره بهداشت به افرادی ک
داشتند و تماس  ا شما ارتباط با

اعالم میکند و در صورت 
باید در قرنطینه هم  لزوم آنها 

 بمانند.

 داشتن عوارض با  دافرا
 آزمایش کرونا مریضی 

 می شوند.      
 

 

تست کرونا من منفی  
 میباشد

 .قرنطینه باقی می ماند 

  رعایت کنیم که در یک باید
زمان با فرد مریض در 

 . یک جا و مکان نباشیم
 

 

  اگرجواب آزمایش شما برای کرونا مثبت
باید تا زمانی که سازمان  ٫شده است

اعالم کند در قرنطینه در  ابهداشت به شم
تا زمانی که سازمان بهداشت   ٫خانه بمانید

 ۱۰مدت قرنطینه شما را تمام کند) حداقل 
البته به  ٫روز بعد از شروع بیماری

پیشروی بیماری بستگی دارد(. تست دوم 
وجود ندارد. پایان دوره قرنطینه اول با 

می شود و بعد با طالع داده تلفن به شما ا
 ما کتبی اعالم می شود.به شپست 

  با اگر تمام افرادنزدیک ) سالم ( که شما
ر طبق  نظر تماس داشته اید ب  آنها

لطفا  ٫سازمان بهداشت تست شده اند
دستورالعمل های سازمان بهداشت را 

  رعایت کنید.
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   )تلفن و گرفتن اطالعات فقط به زبان آلمانی امکان دارد.(
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