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 ٢٠٢٠ نئوژ ۶ خیرات رد هدشیناسرزورھب     دیدج یانورک سوریو

 
 تاعالطا ھگرب
 یتشادھب و یراتفر دعاوق و دیدج یانورک سوریو هرابرد مھم تاعالطا

 :تسا یمازلا ریز دیدج دعاوق قیقد تیاعر ،رضاح لاح رد
 

                               
 ،یرامیب مئالع نتشاد تروص رد
 ھناخ رد و دیھد شیامزآ ھلصافالب
 .دینامب

 تصرف نیلوا رد ،نارامیب یبایدر ھب کمک یارب
 عجارم رایتخا رد ار ناتسامت تاعالطا ،نکمم
 .دیھد رارق ھطوبرم
 
 
 

 .یزاسادج :شیامزآ ھجیتن ندوب تبثم
 ھجیتن ھک یصخش اب سامت تروص رد 
 .ھنیطنرق :تسا هدوب تبثم ششیامزآ
 

 
 .دنک ادیپ شرتسگ نیا زا رتشیب دیدج یانورک سوریو میھاوخیمن .دیھد ھمادا یراتفر و یتشادھب دعاوق تیاعر ھب

 
 

 

 تیاعر ار نارگید زا نمیا ھلصاف
  .دینک

 

 ھلصاف تیاعر ھک یتروص رد :اھھیصوت
 .دینزب کسام ،تسین نکمم ینمیا

 
  .دییوشب ًالماک ار ناتیاھتسد

 
 .دیزیھرپب نداد تسد زا

 

 ای لامتسد زا ،ھفرس و ھسطع ماگنھ
  .دینک هدافتسا ناتجنرآ

 

 بطم ھب ،تقو ینفلت ورزر زا سپ طقف
 .دینک ھعجارم سناژروا زکرم ای کشزپ

 

 زا نانچمھ ،ناکما تروص رد
 .دینک راک ھناخ

 

   

 

 دوخ زا ھنوگ نیا ام
 مینکیم تظفاحم
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 دیدج یانورک سوریو هرابرد لوادتم یاھخساپ و شسرپ

 
 .دوب دھاوخ زاجم رفن ٣٠٠ رثکادح روضح اب اھدادیور یرازگرب و دش دنھاوخ ییاشگزاب یرتشیب یاھراکوبسک و نکاما ،نئوژ ۶ خیرات زا
 تاعالطا تبث و یروآعمج ،دھدیم خر کیدزن سامت ھک یدراوم رد .تسا بسانم یتظافح تادیھمت نتفرگ رظن رد ،اھنیا ھمھ طرششیپ
 اھراکوبسک و نکاما نیا رد ھک یناسک ھمھ .دش دھاوخ نیمضت دیدج نارامیب یبایدر ،شور نیا زا هدافتسا اب .تسا یمازلا نیفرط سامت
 لاح لماش دروم نیا .دننک تیاعر ار ھطوبرم یراتفر و یتشادھب دعاوق دیاب دنتسھ لیخد اھدادیور یرازگرب رد ای دننکیم تیلاعف
 .دش دھاوخ اھیبرم و اھراکشزرو ،اھزومآراک ،اھزومآشناد ،اھملعم ،نایرتشم ،نانکراک ،ناگدننکتکرش ،ناگدنھدنامزاس
 
 .دبای شرتسگ نیا زا رتشیب دیابن دیدج یانورک سوریو .دیھد ھمادا یراتفر و یتشادھب دعاوق تیاعر ھب
 

 تارطخ و تیارس
 ؟دنرادروخرب هژیو یتیمھا زا یراتفر و یتشادھب دعاوق ارچ
 سوریو نیا .درادن )یعافد یاھمسیناکم( تینوصم نآ ربارب رد زونھ ناسنا ندب ینمیا متسیس ھک تسا یدیدج سوریو دیدج یانورک سوریو
 .مینک مک ار دیدج یانورک سوریو شرتسگ تعرس ،ناکما دح ات ،دیاب ،نیاربانب .دوش یدایز یاھیرامیب و اھتنوفع داجیا ثعاب دناوتیم
 ھک تسا یناسک و لاس ۶۵ یالاب صاخشا لماش هورگ نیا .مینک تظفاحم تسا رتشیب یرامیب دیدش عون ھب ناشیالتبا رطخ ھک یناسک زا دیاب 
 :زا دنترابع اھیرامیب نیا .دنراد یرامیب ھقباس
 
 :زا دنترابع هورگ نیا

 رتالاب و لاس ۶۵ ینس هورگ •
 :ریز یاھیرامیب ھب التبم نالاسگرزب  •
 الاب نوخ راشف  •
 تباید •
 یقورع یبلق یاھیرامیب •
 نمزم یسفنت یاھیرامیب •
 ناطرس •
 دننکیم فیعض ار ندب ینمیا متسیس ھک ییاھنامرد و اھیرامیب  •

 :یاراد ای
 )رتشیب ای BMI)۴٠( یندب هدوت صخاش ،یقاچ( دیدش نزوھفاضا •

 
 .دیریگب سامت ناتکشزپ اب ً،افطل ،دیتسین نئمطم ریذپبیسآ صاخشا هورگ رد ناتدوخ نتفرگ رارق زا رگا

 
 صاخشا ھب ،راک نیا اب .مینک تظفاحم یرامیب ربارب رد رطخرپ هورگ نیا زا میناوتیم رتھب ،مینک تیاعر ار یتشادھب و یراتفر دعاوق رگا
 ندوب دودحم عوضوم نیا تیمھا لیلد .دنوش رادروخرب ینامرد زکارم رد بسانم ینامرد تامدخ زا مینکیم کمک دیدش یاھیرامیب ھب التبم
 .تسا یسفنت تازیھجت و اھناتسرامیب یاھقاتا ،هژیو تبقارم یاھشخب دادعت
 

 ؟دیتسھ التبم الاب تسرھف یاھیرامیب زا یکی ھب ای تسا لاس ۶۵ یالاب ناتنس ایآ

 :دیشاب ھتشاد ھجوت ریز دراوم ھب دیاب ،تروص نیا رد 
 لیاسو ،راطق یاھهاگتسیا( غولش یاھناکم رد ددرت زا .دیوش جراخ ھناخ زا ،یراتفر و یتشادھب دعاوق قیقد تیاعر اب ،دیناوتیم  •

 .دینک یراددوخ ). . . و یراک زور نایاپ و عورش ،)ھبنش( ھتفھ رخآ دیرخ( دمآوتفررپ یاھتعاس و ). . . و یمومع ھیلقن
 .دینک تیاعر ار نارگید اب یرتمود لقادح ینمیا ھلصاف و دیزیھرپب یرورضریغ یاھسامت زا •
 ینفلت تروص ھب ار ناتیاھدیرخ ای دنھد ماجنا ناتیارب ار ناتیاھدیرخ دیھاوخب ناتناگیاسمھ ای ناتسود زا یکی زا ،ناکما تروص رد •

 تامدخ هدنھدھئارا یاھنامزاس عاونا اب ،تنرتنیا رد وجتسج ای یلحم تارادا اب سامت قیرط زا ،دیناوتیم .دیھد ماجنا یتنرتنیا ای
 .دینک هدافتسا ناشتامدخ زا و دیوش انشآ یتیامح

 .دینک هدافتسا ھباشم یاھرازبا ای پیاکسا ،نفلت زا ،یصخش و یراک تاسلج یرازگرب یارب ،مینکیم ھیصوت  •
 
 مادکچیھ ھک یتروص رد .دیورب رظن دم لحم ھب هدایپ ای دینک هدافتسا ھخرچود ای یصخش یوردوخ زا ،کشزپ ھب ھعجارم ھب زاین تروص رد 
 رد :ھیصوت .دینک تیاعر ار یتشادھب دعاوق و ظفح ار نارگید اب یرتم ود لقادح ینمیا ھلصاف .دیریگب یسکات ،تسین نکمم دراوم نیا زا

 .دینزب کسام ،تسین نکمم ینمیا ھلصاف تیاعر ھک یتروص
 
 ،دھدیم رارق رطخرپ صاخشا هورگ رد ار امش ھک دیتسھ التبم یرگید یرامیب ھب و دیوش رضاح ناتراک لحم رد دیاب ھک یتروص رد
 .دوب دھاوخ ناتتمالس زا تظافح لوئسم ناتیامرفراک
   
 امش قوقح :دینک ادیپ تسد راک لحم رد ناتقوقح هرابرد یدیفم تاعالطا ھب ،Unia تیاسبو رد ریز کنیل ھب ھعجارم اب ،دیناوتیم
 :راک لحم رد

z/coronavirus-a-https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von 
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 زا ای یتالضع درد ،بت ساسحا ،بت ،یگنتسفن ،دردولگ ،)کشخ ھفرس ًالومعم( ھفرس ھلمج زا ،یرامیب مئالع زا یکی لقادح ایآ
 .دیریگب سامت ناتسرامیب ای ناتکشزپ اب ،ھلصافالب ،تروص نیا رد ؟دیراد ار ،ییاشچ ای و ییایوب سح یناھگان نداد تسد
 رطخرپ صاخشا هورگ رد ناتدوخ نتشاد رارق زا ار اھنآ و دیھد حرش ناشیارب ار ناتمئالع .دنتسین ینثتسم ھتفھ رخآ تالیطعت
 .دینک علطم
 

 ؟دباییم لاقتنا ھنوگچ دیدج یانورک سوریو

 اب ناتھلصاف ھک دتفایم قافتا ینامز کیدزن سامت .دوشیم لقتنم ینالوط و کیدزن سامت قیرط زا رتشیب دیدج یانورک سوریو
 .دشاب رتم ٢ زا رتمک التبم صخش

 سوریو لاقتنا

 ،ینیب طاخم دراو میقتسم روطھب ،التبم صخش ھفرس ای ھسطع زیر تارطق قیرط زا ،سوریو :کچوک تارطق قیرط زا •
 .دوشیم نارگید مشچ ای ناھد

 یکی هدولآ حطس ندرک سمل ،نیا رب هوالع .دننک هدولآ مھ ار اھتسد دنناوتیم سوریو لقان زیر تارطق :تسد قیرط زا •
 .دوشیم ندب دراو مھ مشچ ای ینیب ،ناھد اب تسد سامت قیرط زا سوریو .تسا دیدج سوریو نیا لاقتنا یاھهار زا رگید

 

 ؟دنتسھ لقان یناسک ھچ
 :ینعی .دنتسھ سوریو لقان ینالوط یتدم یارب دنوشیم التبم دیدج یانورک سوریو زا یشان یرامیب ھب ھک یناسک ھمھ

 .دیوش ربخاب یرامیب ھب ناتدوخ یالتبا زا ھک نیا زا لبق - مئالع عورش زا لبق زور کی •
 .تسا رتشیب سوریو لاقتنا ناکما ،دیراد ار یرامیب مئالع ھک ینامز تدم رد •
 .لماک یدوبھب ساسحا زا دعب تعاس ۴٨ لقادح ات •

 .دییوشب نوباص و بآ اب مظنم روط ھب ار ناتیاھتسد و دینک تیاعر ار نمیا ھلصاف ،سپ
 
 
 ؟دننزب کسام ،یمومع یاھناکم رد روضح ماگنھ ،دیاب ھمھ ایآ

 ھیلقن لیاسو زا هدافتسا تروص رد .دوشیم ھیصوت کسام زا هدافتسا ،تسین نکمم نارگید اب یرتم ود ینمیا ھلصاف ظفح ھک یدراوم رد
 .دوشیم ھیصوتً ایوق کسام زا هدافتسا ،یمومع

 ،لحم رد روضح ماگنھ ً،امتح ،دشاب یرورض کسام زا هدافتسا ،ناترظن دم تامدخ هدننکھئارا لحم یتظافح تادیھمت ساسا رب ھک یتروص رد 
 .دینک هدافتسا کسام زا

 
 .دینک تیاعر ار یراذگھلصاف و یتشادھب دعاوق :نیا رب هوالع
 
   ؟دننک تبقارم ناشیاھهون زا دنناوتیم اھگرزبردام و اھگرزبردپ ایآ

 لاح لماش عوضوم نیا .دننک تظفاحم ناشدوخ زا تدش ھب دیاب هورگ نیا یاضعا .دنراد رارق رطخرپ هورگ رد لاس ۶۵ یالاب صاخشا
 زا دنھاوخیم دنریگب میمصت دیاب ھک دنتسھ اھگرزبردام و اھگرزبردپ دوخ نیا ،تیاھن رد .دوشیم مھ اھگرزبردام و اھگرزبردپ
 .ھن ای دننک تبقارم ناشیاھهون
 :مینکیم ھیصوت اھگرزبردام و اھگرزبردپ ھمھ ھب ،تروص ود رھ رد

 ھلصاف و دنھدن ناشیاھهون ھب ار ناشکنیع ،دنیوشب بترم تروص ھب ار ناشیاھتسد ،دننک تیاعر ار یراتفر و یتشادھب دعاوق •
 .دننک ظفح اھنآ نیدلاو زا ار ینمیا

 .دننک زیھرپ ددرترپ یاھتعاس رد یمومع ھیلقن لیاسو ای ،راطق یاھهاگتسیا ھلمج زا ،تیعمجرپ یاھناکم رد روضح زا •

 .دینکن لوبق ار اھنآ زا تبقارم تیلوئسم ،مئالع ندوب فیفخ تروص رد یتح ،دیتسھ رامیب ناتهون ای ناتدوخ رگا
 
 نامرد و صیخشت ،مئالع
 ؟دراد یمئالع ھچ دیدج یانورک سوریو زا یشان یرامیب

 :مئالع نیرتعیاش
 )کشخ ھفرس رتشیب( ھفرس •
 دردولگ •
 یگنتسفن •
 بت ساسحا ،بت •
 ینالضع درد •
 ییاشچ ای و ییایوب سح یناھگان نداد تسد زا •

 ردان مئالع
 دردرس •
 یشراوگ مئالع •
 ھمحتلم باھتلا •
 ینیب ندیشک الاب •
 

 .دشاب ھتشاد مھ )ولھپھنیس( ھیرلاتاذ دننام یضراوع تسا نکمم یرامیب نیا .دنشاب فیفخ تسا نکمم و دنباییم زورب فلتخم یاھتدش اب مئالع
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 .دیاهدش التبم دیدج یانورک سوریو زا یشان یرامیب ھبً الامتحا ،دیراد ار یرامیب عیاش مئالع زا یکی لقادح رگا

 
 :تروص نیا رد
 .دینامب ھناخ رد •
 سامت ناتکشزپ اب ای دیھد ماجنا ار )تسا هدمآ دعب فارگاراپ رد ھطوبرم تیاسبو کنیل( انورک سوریو نیالنآ شیامزآ •

 رد .دیھد خساپ دیاھتفرگ سامت وا اب ینفلت ھک یکشزپ ای نیالنآ شیامزآ تالاؤس ھمھ ھب ،دیناوتیم ھک ییاج ات .دیریگب
 شیامزآ ماجنا ھب طوبرم یاھلمعلاروتسد ،موزل تروص رد ،ای یلمع یاھھیصوت زا یا ھعومجم ،نیالنآ شیامزآ نایاپ
 .تفرگ دھاوخ رارق ناترایتخا رد انورک

 و دیناوخب ار )downloads-coronavirus-http://www.bag.admin.ch/neues( »یزاسادج« یاھلمعلاروتسد •
 .دینک تیاعرً الماک

 
 ار یرامیب عیاش مئالع زا یکی لقادح رگا :دینک ھجوت دروم نیا ھب ،دیتسھ یصاخ یرامیب ھب التبم ای دیراد نس لاس ۶۵ یالاب رگا
 .ھتفھ رخآ تالیطعت رد یتح .دیریگب سامت کشزپ اب ،ھلصافالب ،دیراد
 
 

 ؟دینکب دیاب ھچ دیتسین نئمطم

 دنچ ھب نداد باوج زا سپ .دیھد ماجنا coronavirus.ch/screening-https://check.bag سردآ رد ار انورک سوریو نیالنآ شیامزآ 
 .داد دھاوخ رارق ناترایتخا رد )یسیلگنا و ییایلاتیا ،یوسنارف ،یناملآ یاھنابز ھب( ار یلمع یاھھیصوت یمومع تشادھب لاردف هرادا ،لاؤس

 رد رگید نابز تشھ ھب انورک نیالنآ شیامزآ ،https://coronavirus.unisante.ch/evaluation سردآ ھب وو نوتناک تیاسبو رد 
 .تسا سرتسد

 تسا نکمم نیالنآ تست رد هدشفیصوت مئالع .دشاب یکشزپ نامرد ای صیخشت ،هرواشم یارب ینیزگیاج دناوتیمن انورک سوریو نیالنآ تست 
 .دنشاب ھتشاد توافتم یتامادقا ماجنا ھب زاین و دنشاب رگید یاھیرامیب ھب طوبرم

 .دینک تروشم کشزپ ابً امتح ،دناهدرک ناتنارگن ای ھتشاذگ تماخو ھب ور ھک دیراد یسوسحم مئالع ھک یتروص رد

 

 ؟دوشیم نامرد ھنوگچ دیدج یانورک سوریو زا یشان یرامیب

 نامرد .دنوشیم یزاسادج نایالتبمریغ زا نایالتبم ،نارگید زا تظفاحم یارب .تسا یرامیب مئالع نیکست ھب دودحم نامرد
 زا هدافتسا ھب زاین تسا نکمم نارامیب ،صاخ طیارش رد .دوشیم ماجنا هژیو یاھتبقارم شخب رد یرامیب دیدش عون ھب نایالتبم
 .دنشاب ھتشاد یعونصم سفنت هاگتسد

 

 ؟دنتسین طبترم دیدج یانورک سوریو اب ھک دیراد ار یمئالع ای دینکیم یرامیب ساسحا ،دیراد یصاخ یتحاران ایآ

 تامادقا و دیریگب یدج ،ندش ینالوط تروص رد ،دنتسین طبترم دیدج یانورک سوریو اب ھک ار یمئالع و اھیرامیب ،اھیتحاران
 .دیریگب سامت کشزپ اب :دیھاوخب کمک ناصصختم زا و دینامن رظتنم .دیھد ماجنا ناشنامرد یارب ار مزال

 

 تاعالطا ریاس
   ؟منک هدافتسا کسام زا ،اومارت ای سوبوتا ،راطق رد روضح ماگنھ ،دیاب ایآ

 ھیلقن لیاسو زا هدافتسا تروص رد ،ھتبلا .تسین کسام زا هدافتسا ھب یموزل ،دشابن دایز یمومع ھیلقن لیاسو نارفاسم دادعت ھک یتروص رد
 ،ھتبلا .تسا یرورض کسام زا هدافتسا ،تسین نکمم نارگید زا یرتم ود ینمیا ھلصاف ظفح ھک یطیارش رد ای ددرترپ تاعاس رد یمومع
 .دینکن هدافتسا یمومع ھیلقن لیاسو زا ،ددرترپ تاعاس رد ،تسا رتھب

 .دناهدرک یحارط روشک لقنولمح شخب یارب ار یتظافح یتادیھمت Postbus و SBB لقنولمح یاھتکرش

 :دینک ھجوت ریز دراوم ھب .دیشاب یمومع ھیلقن لیاسو ناربراک ریاس بقارم
 دینک تیاعر تیلب دیرخ راکدوخ یاھهاگتسد و تیلب دیرخ یاھھجاب ،اھهاگتسیا رد ار مزال ھلصاف •
 دینک تیاعر یمومع ھیلقن ھلیسو رد رضاح نارفاسم ریاس اب ار مزال ھلصاف •
 دیراذگب زاب نارفاسم ندش هدایپ یارب ار یفاک یاضف اب یریسم •

 
 ؟تسا زاجم رفن دنچ زا رتمک عمجت

 ود ینمیا ھلصاف دیاب زاجم تاعمجت نیا رد نیرضاح ھمھ ،ھتبلا .دنتسھ زاجم هرفن ٣٠ رثکادح تاعمجت ،اھکراپ و اھورهدایپ ،یمومع نکاما رد
 .دوشیمن اھھناخمھ ای اھهداوناخ لاح لماش یراذگھلصاف ھب طوبرم هدعاق .دننک تیاعر ار ھطوبرم یراتفر و یتشادھب دعاوق و ظفح ار یرتم

 .دنک ھمیرج ار رفن ٣٠ زا شیب تاعمجت رد رضاح صاخشا ھمھ دناوتیم سیلپ
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 سلاجم :زا دنترابع اھدادیور نیا .دوب دھاوخ زاجم رفن ٣٠٠ رثکادح روضح اب یصوصخ و یمومع یاھدادیور یرازگرب ناکما ،نئوژ ۶ زا
 نتفرگ رظن رد ،دادیور لکش ھب ھجوت اب .یندم و یسایس یاھییامیپھار و ملیف یاھشیامن ،رتائت یاھارجا ،اھترسنک ،اھهاگشیامن ،یگداوناخ
 ار یرتم ود ینمیا ھلصاف دیاب زاجم یاھدادیور نیا رد نیرضاح ھمھ .دوب دھاوخ یرورض نارضاح تسرھف ھیھت ای صاخ یتظافح تادیھمت

 .دننک تیاعر ار ھطوبرم یراتفر و یتشادھب دعاوق و ظفح
 

 ار نارضاح زا یتسرھف دیاب دادیور هدنھدنامزاس ،ھتبلا .تسین صاخ یتظافح تادیھمت نتفرگ رظن رد ھب یزاین ،یصوصخ یاھدادیور رد
 .دنک ھیھت )نفلت هرامش ،یگداوناخ مان ،مان( ناشسامت تاعالطا اب هارمھ

 :دیشاب ھتشاد ھجوت افطل
 اب .دنوشیم رازگرب بسانم ھیوھت دقاف ای گنت یاھاضف رد ھک تسا ییاھدادیور زا رتمک زاب یاضف یاھدادیور رد یرامیب ھب التبا لامتحا •

 ددعتم یاھدادیور رد تکرش زا ،نیاربانب .تسا رادروخرب هداعلاقوف یتیمھا زا ناتدوخ یریذپتیلوئسم ،اھدادیور ھمھ رد ،نیا دوجو
 .دوب دھاوخ راوشد دناهدوب سامت رد امش اب ھک یناسک یبایدر ،تروص نیا رد .دیزیھرپب

 زا یکی ھک یدادیور رد تکرش تروص رد .دینک تیاعر ار ھطوبرم یراتفر و یتشادھب دعاوق و ظفح ار یرتم ود ینمیا ھلصاف •
 .دیشاب ھتشادن یگناخ ھنیطنرق ھب یزاین ات دینک تیاعر ار ھطوبرم دعاوق ،تسانورک سوریو ھب التبم نآ رد نارضاح

 

 .دشاب عونمم نانچمھ ٢٠٢٠ توا ٣١ خیرات ات هدننکتکرش رفن ١٠٠٠ زا شیب اب گرزب یاھدادیور یرازگرب ،دوریم راظتنا

 
 ؟تسا یمازلا یتاکن ھچ ھب ھجوت ،اذغ ھیھت زکارم ھب ھعجارم ماگنھ

 .دوش ماجنا ھتسشن تلاح رد دیاب اذغ فرص

 :تسا یمازلا ریز یاھطرششیپ تیاعر ،تروص نیا رد ،ھتبلا .تسا زاجم اذغ ھیھت زکارم ھب یھورگ ھعجارم 

 .دشاب ریذپناکما ،موزل تروص رد ،اھنآ یبایدر ات دنسانشب ار رگیدکی دیاب هورگ یاضعا •
 .دھد رارق اذغ ھیھت زکرم رایتخا رد ار شسامت تاعالطا دیاب هورگ یاضعا زا یکی لقادح •
 .دینک تیاعر ار ھطوبرم تکرش رظن دم یاھلمعلاروتسد ،اذغ ھیھت زکارم ھب ھعجارم ماگنھ ،ھشیمھ

 ؟داتفا دھاوخ یقافتا ھچ ،دوش وربور شیازفا اب ،شھاک یاج ھب ،دیدج نایالتبم دادعت ھک یتروص رد

 فذح ھمانرب لاردف یاروش ،میشاب دیدج نایالتبم دادعت شیازفا دھاش رگید راب ھک یتروص رد .دراد یگتسب طیارش لوحت ریس ھب ،لاؤس نیا خساپ
 تادیھمت ،تروص نیا رد .درک دھاوخ لامعا رگید راب ار هدشفذح یاھتیدودحم زا یشخب ای تخادنا دھاوخ قیوعت ھب ار اھتیدودحم یاھلحرم
 .دنبای قابطنا دوجوم طیارش اب دیاب مھ یتظفاحم

 

 .کمک ندرک ادیپ

 ؟منکب دیاب ھچ ،دوشن ھجوتم ار نم نابز ای دنکن تبحص نم نابز ھب ناتسرامیب نانکراک نیب رد یسک رگا
 نامجرتم تامدخ زا هدافتسا تروص رد .تسا سرتسد رد مھ نفلت قیرط زا ھمجرت تامدخ .دینک مجرتم تساوخرد ،ادتبا نامھ زا

 ،ھتبلا .دینکیم تظفاحم یرامیب ربارب رد ناتناگتسب زا ،راک نیا اب .تسین ھمجرت ھسلج رد ناتناگتسب روضح ھب یزاین ،یاھفرح
 دیوش رکذتم ناتسرامیب نانکراک ھب .دینک کردً الماک ار اھنآ و دیریگب رارق یکشزپ تالخادم ھمھ نایرج رد ھک تسامش قح نیا
 .تسا ینامرد ھمیب ششوپ تحت ھمجرت یاھھنیزھ ،انورک نارحب یط ،ھک
 
 ؟دیراد زاین وراد ای ییاذغ داوم ھب و دینامب ھناخ رد دیروبجم ایآ
 ؟دینک کمک نارگید ھب دیھاوخیم ای 

 :دیزادنیب ناتھلحم ھب یھاگن

 ؟دیھاوخب کمک ناتیاھیاھلحممھ زا یکی زا دیناوتیم ایآ  •
 ؟دشاب ھتشاد جایتحا ناتکمک ھب ھک دینک ادیپ ار یسک دیناوتیم ایآ  •

 :اھھنیزگ ریاس 
 دیریگب سامت یلحم لوئسم یاھداھن اب •
 دینک هدافتسا »Five Up« نشیکیلپا زا •
jetzt.ch-www.hilf jetzt.ch/-http://www.hilfjetzt.ch/-http://www.hilf  /:دینک ھعجارم تیاسبو نیا ھب  •

maintenant.ch-www.aide 
 .تسا یمازلا یتشادھب و یراتفر دعاوق تیاعر و نیمضت :مھ طیارش نیا رد یتح
 
 
 
 



6 /8 
 

 

 ؟دیتسھ دنزرف بحاص ایآ
 ناکدوک .دینک راذگاو یرامیب ربارب رد ریذپبیسآ صاخشا ریاس ای اھگرزبردام ،اھگرزبردپ ھب دیابن ار ناتنادنزرف زا تبقارم
 دیابن اھیزابمھ ینعی ؛دنشاب تباث دیاب ناکدوک یزاب یاھهورگ یاضعا .دننک یزاب رگیدکی اب رفن جنپ زا رتشیب یاھهورگ رد دیابن
 .دنوش عمج مھ رود ،رگیدکی اب اھنآ یزاب ماگنھ ،دیابن ناکدوک نیبقارم و نیدلاو .دننک رییغت

 
 
 ؟دینک تبحص یسک اب دیھاوخیم ای دیتسھ نارگن ایآ
 :دینک ھعجارم ریز عبانم ھب ،دروم نیا رد تاعالطا تفایرد یارب

 www.salutepsi.ch/  www.santepsy.ch /  h/http://www.dureschnufe.c تیاسبو •
 )Die Dargebotene Hand( ١۴٣ هرامش اب ینفلت هرواشم •

 
 

 ؟دیتسھ تظفاحم ای کمک دنمزاین ایآ ؟دینکیم رطخ ساسحا ناتھناخ رد ایآ

 / victimes.ch-aux-www.aide/  schweiz.ch-www.opferhilfe تیاسبو ھب ھعجارم اب •
• e.chvittim-alle-www.aiuto  ، و هرواشم تامدخ ھک دینک ادیپ یسرتسد یلیمیا یاھسردآ و نفلت یاھهرامش ھب دیناوتیم 

 .دننکیم ھئارا سیئوس رسارس رد سانشان تروص ھب ار تظفاحم
 ١١٧ :دیریگب سامت سیلپ اب ،یرارطضا طیارش رد  •

 
 :زا دنترابع مھم نفلت یاھهرامش ریاس

 یاھتیروف ھمھ یارب و ھتعاس ٢۴ تروص ھب سناژروا سنالوبمآ تامدخ ؛١۴۴ :)Sanitätsnotruf( سناژروا سنالوبمآ •
 .تسا سرتسد رد سیئوس رسارس رد یکشزپ

 هرامش اب ،دیدج یانورک سوریو هرابرد ناتیاھلاؤس خساپ نتفای یارب :دیدج یانورک سوریو هرابرد تالاؤس ھب ییوگخساپ هرامش  •
 .دیریگب سامت ٠۵٨ ۴۶٣ ٠٠ ٠٠ نفلت

 / یلاغترپ / یرد ،یسراف / یدرک / تاورک ،یبرص ،ییاینسوب / یبرع / ییاینابلآ( نابز ١٠ ھب HEKS/EPER یانورک دادما طخ •
 عویش نارود رد سیئوس تیعضو هرابرد ناتیاھلاؤس ھمھ ھب ٠٨٠٠ ٢۶۶ ٧٨۵ نفلت هرامش :)یکرت / ییایرگیت / لیمات / ییایناپسا
 ،رتشیب تاعالطا تفایرد یارب .دراذگیم ناترایتخا رد طیارش نیا هژیو یتیامح تامدخ هرابرد ار مزال تاعالطا و دھدیم خساپ انورک
hilfetelefon#plakate-mehrsprachiges-tun/heks-wir-https://www.heks.ch/was- :دینک ھعجارم سردآ نیا ھب

videos-und 
 لاس زور ٣۶۵ و ھتفھ زور تفھ رد )ھتعاس ٢۴( یزورھنابش تروصھب Medgate :دیرادن یگداوناخ کشزپ ھک یتروص رد  •

 .تسا ناتتمدخ رد
 

 راک ھب تشگزاب

 دایز یمومع ھیلقن لیاسو ناربراک دادعت ات دنھد ھمادا ھناخ زا ندرک راک ھب ،ناکما تروص رد ،دنکیم ھیصوت ھمھ ھب نانچمھ لاردف یاروش
 .درک دنھاوخ نییعت ار نآ نامز و راک رس ھب تشگزاب موزل و دنتسھ هدنریگ میمصت اھامرفراک ،صاخ دروم نیا رد ،ھتبلا .دوشن

 ،دھدیم رارق رطخرپ صاخشا هورگ رد ار امش ھک دیتسھ التبم یرگید یرامیب ھب و دیوش رضاح ناتراک لحم رد دیاب ھک یتروص رد
 .دوب دھاوخ ناتتمالس زا تظافح لوئسم ناتیامرفراک
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 ٢٠٢٠ نئوژ ٨ :یناسرزورھب خیرات 
 

 
 
 
 
 

 
 یاھهریجنز ،اھسامت یبایدر و انورک سوریو یاھشیامزآ ماجنا اب
 .مینک عطق ار لاقتنا

 
 ؟تسیچ مادقا ود نیا یالاب تیمھا لیلد
 ناشمئالع ھک ییاھنآ یتح ،دنراد ار یرامیب مئالع ھک یناسک ھمھ ،میدرگرب »یداع«ً ابیرقت یگدنز ھب میناوتب ھک ھک نآ یارب

 نایالتبم نیا ھمھ ،شیامزآ رب هوالع .دنریگب رارق دیدج یانورک سوریو ھب طوبرم یاھشیامزآ تحت ھلصافالب دیاب ،تسا فیفخ
 .دوش ریذپناکما ،ناروتسر ردً الثم ،ناشیاھسامت یبایدر ات دنھد رارق ھطوبرم عجارم رایتخا رد ار ناشسامت تاعالطا دیاب
 شیامزآ ماجنا اب ،میناوتیم ،سپ .دنشاب سوریو لقان دنناوتیم نانچمھ ،دنشاب ھتشادن یرامیب ساسحا ھک یتروص رد یتح ،نایالتبم
 .مینک عطق ار لاقتنا یاھهریجنز ،اھسامت یبایدر و
 
 . . . دوشیم عورش اھسامت یبایدر ،دشاب تبثم انورک سوریو شیامزآ ھجیتن ھک یتروص رد
 .دننکیم ییاسانش دناھتشاد کیدزن سامت وا اب ھک ار یناسک رامیب یراکمھ اب ھطوبرم نوتناک عجارم •
 .دننکیم علطم مزال یاھلمعلاروتسد و یرامیب ھب ناشیالتبا لامتحا زا ار اھنآ و دنریگیم سامت هدشییاسانش صاخشا اب عجارم نیا •
 التبم صخش اب اھنآ سامت نیرخآ زا سپ زور ١٠ ات ھنیطنرق .دنوش ھنیطنرق دیاب ،مھ ندوب تمالعیب تروص رد یتح ،صاخشا نیا •

 .دراد ھمادا
 .درک دنھاوخ وغل ار ھنیطنرق ھطوبرم عجارم ،دشابن یرامیب ھب اھنآ یالتبا زا یرثا ،هرود نیا یط ،ھک یتروص رد •
 
 .دشاب یرامیب مئالع یاراد طبریذ عجارم طسوت هدشییاسانش صخش ھک یتروص رد
 .دریگب رارق دیدج یانورک سوریو ھب طوبرم یاھشیامزآ تحت و دوش یزاسادج ھلصافالب دیاب صخش •
 .درک دنھاوخ زاغآ ار اھسامت یبایدر ھطوبرم عجارم ،دشاب تبثم صخش یانورک سوریو شیامزآ باوج ھک یتروص رد  •

 
 .دننک ادیپ زورب تسا هدرک ھنیطنرق ار دوخ ھک یصخش رد یرامیب مئالع ھک یتروص رد
 و دوش یزاسادج ھلصافالب دیاب صخش •
 .دریگب رارق دیدج یانورک سوریو ھب طوبرم یاھشیامزآ تحت  •
 .درک دنھاوخ زاغآ ار اھسامت یبایدر ھطوبرم عجارم ،دشاب تبثم صخش یانورک سوریو شیامزآ باوج ھک یتروص رد •
 هریجنز ھنیطنرق .دوب دھاوخ مک یلیخ ای رفص دناھتشاد کیدزن سامت وا اب ھک یناسک دادعت ،تسا هدوب ھنیطنرق رد صخش ھک اجنآ زا •

 .تسا هدز مھ رب ار لاقتنا
 
 SwissCovid اھسامت یبایدر نشیکیلپا
 یناسک نشیکیلپا نیا .درک دھاوخ یزادناهار دیدج یانورک سوریو راھم یارب ار ینشیکیلپا یدوز ھب یمومع تشادھب لاردف هرادا 
 یلصا تیولوا ناربراک یصوصخ میرح ظفح .دنکیم علطم سامت نیا زا دناھتشاد کیدزن سامت التبم ھبیرغ صاخشا اب ھک ار
 .دش دنھاوخن هریخذ یزکرم چیھ رد ناربراک یصخش تاعالطا ،لیلد نیمھ ھب ،و تسا یمومع تشادھب لاردف هرادا

 
 .)So schützen wir uns( مینکیم تظفاحم نامدوخ زا ھنوگ نیا ام
 
 )Bundesrat( لاردف یاروش
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 ؟تسیچ دیدج یانورک سوریو 

SARS-CoV-2 ای COVID-19 ؟تسیچ 
 زکرم رد ناھوو رھش رد یویر یاھتنوفع لومعمریغ و هدرتسگ عویش زا سپ و ٢٠١٩ لاس رخاوا رد دیدج یانورک سوریو
 »ھنایمرواخ یسفنت مردنس« یاھنژوتاپ ھک دراد قلعت یاهداوناخ نامھ ھب و تسا SARS-CoV-2 سوریو نیا مان .دش فشک نیچ

MERS داح یسفنت مردنس« و« SARS دراد دوخ رد زین ار. 

-COVID :درک باختنا ار دیدج یانورک سوریو نیا زا یشان یرامیب یمسر مان یناھج تشادھب نامزاس ،٢٠٢٠ ھیروف ١١ رد
 .تسا Coronavirus-Krankheit 2019 مان نیا یناملآ لداعم .»٢٠١٩ یانورک سوریو یرامیب« ترابع ففخم ،19

 .دوشیم لقتنم ناسنا ھب ناسنا زا طقف نونکا و هدش لقتنم ناسنا ھب تاناویح زا ادتبا سوریو نیا دنھدیم ناشن دوجوم تاعالطا
 روتسد ھب ،رضاح لاح رد ،ھک تسا ناھوو رھش تاناویح و یھام یاھرازاب زا یکی ًالامتحا دیدج یانورک سوریو یلحم ءاشنم
 .تسا هدش لیطعت نیچ تاماقم
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 )یسیلگنا ،ییایلاتیا ،یوسنارف ،یناملآ(  
 

 


