
 

 
 
 
 
 

Kija  ما به شما اطالع یم رسانیم 
 سالم به تو! 

 
 شده است. متبالکرونا  روسیو هب دیبوده ا کیکه با او در ارتباط نزد یکس ایمتاسفانه شما اگر 

  ی مبتالماریباین  ی بهبه طور جد  یحاصل کند که تا حد امکان افراد کم نانیاطم تارا دارد  فهیوظ نیما ا یبهداشت مقام

ان شما همچن .برای یک مدت معلوم در یک شرایط خاص قرار بگیرید دیکه شما با اند،گرفته  میتصم آنها ن،یشوند. بنابرا

یک  . اگره باشیدنداشت گریبا افراد د ارتباطی چیو ه دیدر خانه بمان دیبا یعنی. به آن بگویید " نهی"قرنط دوره دیتوان یم

باید  یحتبمانید و  اتاق راه او در یکهم دینباشما ، زندگی میکندخانه مریض شده و همراه شما در یک  خانواده شما عضوء

ر بار استفاده کنید و بعد از ه ینیماسک محافظ دهان و بباید از  دیتوان یاگر نم ای جداگانه استفاده کیند، حمام و توالت از

 استفاده او از حمام و توالت تمام سطوح را ضدعفونی کنید.

شدن  مبتال است که از مهم و خیلی ستین این شوخی. داردنرا شما با  قاتالماجازه  یکسهیچ  نهیمتاسفانه در دوره قرنط

 بیشتری صحتمند و سالم بمانند. مردم این کمک را میکنید تا. با ماندن در خانه، شما میکن یریجلوگ یشتریافراد ب

خانواده خود در ارتباط  یاعضا گرید ایپدربزرگ و مادربزرگ  ایتلفن با دوستان  ای نترنتیا قیاز طر دیتوان یالبته شما م

 .دیباش

. پس اید کند که شما مبتال نشدهآن را ثابت  ایو  خوب شده باشیددوباره  کامالا  ایکه شما  دیطول خواهد کش یتا زمان نهیقرنط

. با دیو به مدرسه برو رونیبه ب دیتوان یکند، شما م یم نییفقط تع یمقامات بهداشت آن را ، کهیزمان مشخصطی شدن  از

که همه ما با  یتا زمان دیکن پیرویکرونا  نیو از قوان دیمراقب باشهمچنان شما هست که  مهمهنوز خیلی  نیحال، ا نیا

 .میرده باشمبارزه ک یریهمه گ نیبا ا تیموفق

 

 نینشوند و اگر چن مریضدر خانواده تان به شدت  ینه شما ونه کس همه برای شما آرزو میکنیم تاو ما  متشکرم! یلیخ

 شد. دیخواه و صحتمندخوب دوباره  یباشد، همه شما به زود

 

            

 

 

 

 

 
 از  یاریبس زین نجای. در ابیانداز ما تیبه سا ی. نگاهیوقت داشته باش نترنتیگشت و گذار در ا یبرا یکم ندهیدر چند روز آ دیشا

 !هست  در مورد حقوق شمامعلوماتی نکات جالب و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمه رسمی دری وجود ندارد

ی...!دان یمآیا    
وجود داشتند که کمی  انو در آن زمان تنها پزشک ندوجود داشت یمسر یها یماریب زیاز کجا آمده است؟ در گذشته ن نهیکلمه قرنط 

ها  یماریب نیخود به امبتال شدن که چگونه از  افتادند فکر نیمردم به ا نی. بنابرانداشتنددر دسترس  ی راادیز یاغلب داروها
 آمد رفت و زیون رشه به قیاز مردم با قا یاریداشت. از آنجا که بس یخوب دهیا زیونشهر در  یکس ۱۴کنند. در قرن  یریجلوگ

روز در  ۴۰ دیها با ی، حکم داده شد که کشتندآورد انجا همراه خود می به گرید یرا از شهرها ییها یماریب نیو همچن داشتند
و همه در  دیرس انیپاروز به  ۴۰که  یرا نداشتند. هنگام و شهر و خدمه و مسافران اجازه ورود به کشور بیاندازندسواحل لنگر 

شود،  یم دهینام« کوارانتا» ییایتالیدر زبان ا ۴۰. و چون بیاندازنداجازه داده شد که در بندر لنگر  یسالم بودند، به کشت یکشت
  .نیستزیاد طوالنی  او حاالشده است... خوشبختانه،  داریزمان پداین در طول  نهیاصطالح قرنط

Egal, was ist: Die kija ist für dich da! 
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