
 

 

 

 

 

 

 
kija            منظمة حقوق األطفال واألحداث 

 زالسبورك

 مرحباً بك ،

 

 عندك او عند شخص آخر، لديك معه تواصل قريب، ولسوء ألحظ قد تم تشخيص أإلصابة بفيروس الكورونا.

بواجبها، لإلعتناء بهذا أألمر، بأنه ألحد على قدر أإلمكان من إصابات متطورة ومستعصية.مؤسساتنا ألصحية تقوم   

ينبغي بقدر ولهذا قررت جهاتنا الصحية بأن يكون لديك وقت معيّن " للعزلة ".وممكن ان نسميها "كرنتينا". ويعني هذا بأنه عليك البقاء في ألمنزل و

ع أُناس أخرين.اإلمكان التحديد وألتقليص من التواصل م  

نفس الوقت. عند تعرض شخص من أفراد ألعائلة لإلصابة بهذا ألمرض، ينبغي عليكم عدم ألتواجد معاً في نفس الغرفة أو ألحّمام أو ألمرافق ألصحية في 

 وعند تعذر هذا أألمر يُنَصح بإرتداء ألكّمامة. 

قبل أي شخص. هذا أمٌر صعب، لكنّه مهم، للحد من إصابة أناس أكثر وتعرضهم  عند ألتعرض للحجر الصحي "كرنتينا" يُمنَع لسوء الحظ زيارتك من

 للعدوى. وعند إلتزامك بألبقاء في ألمنزل تقوم من جانبك بالحفاظ على بقاء الكثير من ألناس بصحة جيدة.

 

وأفراد ألعائلة أيضاً. يحق لك بالتأكيد التواصل عن طريق أإلنترنيت أو ألتليفون مع صديقاتك، أصدقائك أو جدك أو جدتك  

 

 ألعزلة أو "ألكرنتينا" تستمر إلى حد تعافيك من أإلصابة بصورة تامة أو تشخيصك بأنك شخص غير معدي. وبعد وقت معين تقوم ألجهات ألصحية

 بإعطاء ألقرار،بأن يكون باستطاعتك ألخروج من ألمنزل وذهابك للمدرسة أيضاً.

 

تلتزم بألَحذَر وضوابط ألكورونا إلى حين تغلبنا جميعاً على هذا ألوباء.ويبقى أألمر بغاية أألهمية بأن   

 

اء ألعاجل شكراً جزيالً. وسنترقّب بفارغ ألصبر بأن تبقى أنت وأفراد عائلتك بصحة جيدة وعدم تعّرضكم إلصابة جدية بهذا ألوباء. ونتمنى لكم ألشف

 بحال تعّرضكم للوباء.

واألحداث بإنتظارك! في كل ألظروف: منظمة حقوق ألطفل  

 منظمة حقوق ألطفل واألحداث زالتسبورك 

Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Salzburg 
Fasaneriestraße 35 / 1. Stock 
5020 Salzburg 
Mail: kija@salzburg.gv.at  
web: http://www.kija-sbg.at 

 

ألمعلومات يسعدنا عندما يكون لديك ألوقت في أأليام ألمقبلة، أن تتصفح صحيفتنا على أإلنترنيت. ويوجد على صحيفتنا ألعديد من الحقوق والنصائح و

 ألمهمة وألممتعة لََك.

 

 

 هل تعلم،

"؟ من أين يأتي مصطلح "كرنتينا  

ية للمرضى، قديماً أيضا كانت هناك أمراض معدية، وفي ذلك الوقت كان هناك عدد قليل من أألطباء، وكانو غالباً أيضاً اليمكنهم وصف أو توفير أألدو

 ولهذا فكرو ألناس طبعاً في كيفية ألتحديد وألتقليص من

 عدوى أألمراض.

ية فكرة جيدة. بسبب وصول أناس كثيرين عن طريق ألسفن إلى مدينة ألبندقية وجلبوا معهم كان لدى شخص من مدينة البندق ١٤في ألقرن ألرابع عشر 

يوماً في ألميناء قبل ألسماح لها بإإلرساء في ألميناء، وأنه يلزم  ٤٠ألكثير من أألمراض من أقطار أُخرى، ولهذا تم إقرار إنتظار ألسفن ألقادمة للبنقدية 

ألسفينة إلى أليابسة قبل إنقضاء أألربعين يوماً. على ألطاقم والرّكاب عدم مغادرة  

 عند إنقضاء أألربعين يوماً وكل من على ظهر ألسفينة كان بصحة جيدة، حينها سمح لهم بإرساء ألسفينة في ألميناء.

"كوارانتينا" ..باللغة أإليطالية يُسمى "كوارانتا" فبمرور ألوقت أصبح وصف ألحجر ألصحي يطلق عليه  ٤٠وألن ألعدد   

 ولحسن ألحظ حالياً ال يستغرق األمر كل هذه ألفترة ألطويلة.

 

 

 ألترجمة ألعربية هية ليست ترجمة رسمية )ليست محلّفة)
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