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Information,  

wenn das Gesundheitsamt oder 

der Arbeitgeber Sie in  

Quarantäne schickt. 
 
 
 



farsi 
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 ه ن ي ط ن ر   ق   :است صورت این به آن درست تلفظ

 

 

 :که معناست این به خانگی قرنطینه

 

 بمانید خانه در باید•

 ندارید را کار سر به رفتن اجازه•

 ندارید را مدرسه به رفتن اجازه•

  ندارید را تراموا و اتوبوس به شدن سوار اجازه•

 

 

 :کنید توجه آنها به باید که دارد وجود قوانینی

 

 .دهید خبر خود اقامت محل کارمندان به بالفاصله  . ۱

 

  بوسیدن یا کردن بغل از. ۲

 اتاقی هم•

 دوستان•

 خود فامیل و خانواده یا•

 .کنید اجتناب

 

 کنید تهویه را خود خانه یا آپارتمان لطفا   .۳

 پنجره•

 .کنید باز را خود منزل درب یا•

 .میشود شما منزل وارد تازه هوای صورت این به•

 

 نروید خرید به. ۴ 

 کنند کمک شما به میتوانند شما خانواده یا دوستان•

 کنند خرید شما برای میتوانند شما خانواده یا دوستان•

 .میگذارند شما منزل درب جلوی را شما خرید شما خانواده یا دوستان مثال برای•

 

 کردن تقسیم از. ۵ 

  چنگال و قاشق•

  ظروف•

  خود های حوله و•

 .کنید خوداری دیگران با

 

 کنید تمیز را خود منزل مرتبا.۶

 بشویید را خود لباسهای•

 .بشویید را خود شده استفاده وچنگال قاشق ، ظروف•

 

  که بگیرید تماس خود دکتر با زمانی.۷

 دارید نیاز دارو به•

 .کنید مراجعه دکتر به باید یا•

 

 

 کنم؟ چیکار هستم مریض وقتی

 :بپرسم خودم از باید اول

 

 دارم؟ سرفه آیا•

 دارم؟ بینی آبریزش آیا•



farsi 
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 دارم؟ تب آیا•

 

 

  خود اقامت محل کارمندان به لطفا

  دارید نیاز کمک به که زمانی•

 هستید مریض یا•

 .دهید اطالع
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Was bedeutet häusliche Quarantäne? 

Qua- ran- tä- ne wird ausgesprochen Kurantene 
 
Häusliche Quarantäne bedeutet: 
 

 Sie müssen zu Hause bleiben. 

 Sie dürfen nicht zur Arbeit gehen. 

 Sie dürfen nicht zur Schule gehen 

 Sie dürfen nicht mit Bus und Bahn fahren. 
 
Es gibt Regeln auf die Sie achten müssen. 
 

1. Informieren Sie die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Unterkunft sofort. 
 

2. Umarmen oder küssen Sie nicht ihre  

 Mitbewohner  

 Freunde  

 Oder Familie 
 

3. Lüften Sie ihre Wohnung oder ihr Haus. 

 Öffnen Sie das Fenster  

 Oder die Tür. 

 Dann kommt frische Luft in ihre Wohnung oder ihr Haus. 
 
4. Gehen Sie nicht einkaufen. 

 Ihre Freunde oder ihre Familie kann helfen. 

 Ihre Freunde oder ihre Familie kann einkaufen gehen. 

 Ihre Freunde oder ihre Familie stellt zum Beispiel die Einkäufe vor ihre Tür. 
 

5. Teilen Sie nicht ihr 

 Besteck 

 Geschirr 

 Handtücher  
 

6. Putzen Sie oft und sauber. 

 Waschen Sie ihre Kleidung. 

 Waschen Sie ihr benutztes Geschirr und Besteck ab. 
 

7. Rufen Sie ihren Arzt an wenn Sie 

 Medikamente brauchen 

 Oder zum Arzt müssen. 
 
Was mache ich wenn ich krank bin? 
Zuerst muss ich mich selbst fragen: 

 Habe ich Husten? 

 Habe ich Schnupfen? 

 Habe ich Fieber? 
 
Informieren Sie die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wenn Sie 

 Hilfe brauchen 

 Oder krank sind. 
 

 


