 Kijaما به شما اطالع یم رسانیم
سالم به تو!
اگر متاسفانه شما یا کسی که با او در ارتباط نزدیک بوده اید به ویروس کرونا متبال شده است.
مقام بهداشتی ما این وظیفه را دارد تا اطمینان حاصل کند که تا حد امکان افراد کمی به طور جدی به این بیماری مبتال
شوند .بنابراین ،آنها تصمیم گرفته اند ،که شما باید برای یک مدت معلوم در یک شرایط خاص قرار بگیرید .شما همچنان
می توانید دوره "قرنطینه" به آن بگویید .یعنی باید در خانه بمانید و هیچ ارتباطی با افراد دیگر نداشته باشید .اگر یک
عضوء خانواده شما مریض شده و همراه شما در یک خانه زندگی میکند ،شما نباید همراه او در یک اتاق بمانید و حتی باید
از حمام و توالت جداگانه استفاده کیند ،یا اگر نمی توانید باید از ماسک محافظ دهان و بینی استفاده کنید و بعد از هر بار
استفاده او از حمام و توالت تمام سطوح را ضدعفونی کنید.
متاسفانه در دوره قرنطینه هیچ کسی اجازه مالقات با شما را ندارد .این شوخی نیست و خیلی مهم است که از مبتال شدن
افراد بیشتری جلوگیری کنیم .با ماندن در خانه ،شما این کمک را میکنید تا مردم بیشتری صحتمند و سالم بمانند.
البته شما می توانید از طریق اینترنت یا تلفن با دوستان یا پدربزرگ و مادربزرگ یا دیگر اعضای خانواده خود در ارتباط
باشید.
قرنطینه تا زمانی طول خواهد کشید که شما یا کامالا دوباره خوب شده باشید و یا آن را ثابت کند که شما مبتال نشده اید .پس
از طی شدن زمان مشخصی ،که آن را مقامات بهداشتی فقط تعیین می کند ،شما می توانید به بیرون و به مدرسه بروید .با
این حال ،این هنوز خیلی مهم هست که شما همچنان مراقب باشید و از قوانین کرونا پیروی کنید تا زمانی که همه ما با
موفقیت با این همه گیری مبارزه کرده باشیم.
خیلی متشکرم! و ما همه برای شما آرزو میکنیم تا نه شما ونه کسی در خانواده تان به شدت مریض نشوند و اگر چنین
باشد ،همه شما به زودی دوباره خوب و صحتمند خواهید شد.

!Egal, was ist: Die kija ist für dich da
)Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija
Salzburg
Fasaneriestraße 35 / 1. Stock
5020 Salzburg
Mail: kija@salzburg.gv.at
web: http://www.kija-sbg.at

شاید در چند روز آینده کمی برای گشت و گذار در اینترنت وقت داشته باشی .نگاهی به سایت ما بیانداز .در اینجا نیز بسیاری از
نکات جالب و معلوماتی در مورد حقوق شما هست !
آیا می دانی!...
کلمه قرنطینه از کجا آمده است؟ در گذشته نیز بیماری های مسری وجود داشتند و در آن زمان تنها پزشکان کمی وجود داشتند که
اغلب داروهای زیادی را در دسترس نداشتند .بنابراین مردم به این فکر افتادند که چگونه از مبتال شدن خود به این بیماری ها
جلوگیری کنند .در قرن  ۱۴کسی در شهر ونیز ایده خوبی داشت .از آنجا که بسیاری از مردم با قایق به شهر ونیز رفت و آمد
داشتند و همچنین بیماری هایی را از شهرهای دیگر به انجا همراه خود می آوردند ،حکم داده شد که کشتی ها باید  ۴۰روز در
سواحل لنگر بیاندازند و خدمه و مسافران اجازه ورود به کشور و شهر را نداشتند .هنگامی که  ۴۰روز به پایان رسید و همه در
کشتی سالم بودند ،به کشتی اجازه داده شد که در بندر لنگر بیاندازند .و چون  ۴۰در زبان ایتالیایی «کوارانتا» نامیده می شود،
اصطالح قرنطینه در طول این زمان پدیدار شده است ...خوشبختانه ،حاال او زیاد طوالنی نیست.
ترجمه رسمی دری وجود ندارد

