ویروس کرونا
تورنهاوت چه اقداماتی انجام میدهد؟
اطالعات در وبسایت www.turnhout.be
سواالت از طریق  vragen@turnhout.beیا ٤١٠ ٠٤ ٦٦ ٦٦

ساکن محترم

ما تالش میکنیم تا از اشاعه ویروس کرونا جلوگیری کنیم .ما باید برای این هدف مقرراتی را وضع کنیم که راحت نمیباشند ولی
ضروری میباشند .ما برای این هدف به کمک همه ساکنان تورنهاوت نیاز داریم.

مراقب خودتان و دیگران باشید
در خانه بمانید
 خانه را فقط در صورتی ترک کنید که واقعا ً ضروری باشد :برای کار کردن ،برای خرید مواد غذایی ،برای رفتن بهداروخانه.
 ترک کردن خانه برای تحرک داشتن یا تمدد اعصاب مجاز میباشد ،اما یا تنها بروید یا با یک عضوی از خانواده یا یکدوست (و همیشه با همان شخص)
فاصله را حفظ کنید
 حداقل  ١/۵متر فاصله از یکدیگر داشته باشید .اگر شخصی خیلی به شما نزدیک شد محترمانه از او بخواهید تا فاصله رارعایت کند.
 با اشخاص دیگر قرار نگذارید ،هیچ گروهی تشکیل ندهید ،از هیچ مهمانی پذیرایی نکنید .بخاطر داشته باشید که شمامیتوانید ویروس را هم منتقل کنید حتی اگر خودتان بیمار نباشید.
بیشتر از نیازتان نخرید
 نیازی به بیشتر خریدن از حد نیاز نمیباشد :به اندازه کافی مواد غذایی و دارو برای همگان موجود میباشد .تامین موادغذایی تضمین میشود.
 به یکدیگر احترام بگذارید و قفسههای مواد غذایی را چپاول نکنید .اجازه بدهید دیگران هم سهم خود را داشته باشند.دستانتان را بشویید
 دستانتان را با آب و صابون بشویید .این کار را حداقل هربار که ازخانه بیرون رفتهاید انجام دهید ،اگر میخواهید آشپزیکنید ،اگر به توالت رفتهاید.
از بیماران دارای ریسک محافظت کنید
 مراقب آنها از دور باشید :تلفن بزنید ،خریدهایشان را به درب منزلشان برسانید ،نقاشیها یا نامههای بچهها را برایشانبفرستید .اما از تماس فیزیکی بپرهیزید.

دستورالعملهای ما را اجرا کنید
چون دستورالعملها دائما ً تغییر میکنند ،ما باید اغلب آنها را بروز کنیم .شما در وبسایت ما  www.turnhout.beهمیشه آخرین
اطالعات را پیدا میکنید .شما همچنین میتوانید شهرداری تورنهاوت را در فیس بوک دنبال کنید.
آیا شما کامپیوتر یا اینترنت ندارید؟
شما میتوانید هر روز هفته بین ساعت  ٨و  ١٨با شماره  ٤١٠ ٠٤ ٦٦ ٦٦با ما تماس بگیرید.

مردم از یکدیگر مراقبت میکنند
بدلیل مقررات سخت دائما ً افراد بیشتری احساس تنهایی ،متروک شدن میکنند یا غمگین هستند .و دقیقا ً اکنون همدیگر را مالقات
کردن و در آغوش گرقتن ممنوع است .اما یک کلمه دوستانه و یک مقدار توجه هم میتواند کمک کرده و باعث دلگرمی شود .از
طریق رسانههای اجتماعی تماس را حفظ کنید ،پیامهای صمیمانه به افرادی که شرایط سختی دارند بفرستید ،از کنار پنجره
پدربزرگتان/مادربزرگتان عبور کنید و به آنها دست تکان دهید...

شما این نامه را به زبان هلندی دریافت میکنید .نسخههایی به زبان فرانسه ،انگلیسی و زبانهای مختلف دیگر در وبسایت ما
موجود میباشند .www.turnhout.be/brief. :آیا در اطراف خود اشخاصی را میشناسید که به اندازه کافی هلندی نمیدانند تا
بتوانند محتوای این متن را کامالً بفهمند و به اینترنت دسترسی ندارند؟ یا به اندازه کافی به هلندی ،انگلیسی یا فرانسه تسلط ندارند
تا مراجعه به نسخههای ترجمه شده را بفهمند؟ در این صورت ما از شما قدردانی میکنیم اگر نسخههای به زبانهای دیگر را
برای آنها چاپ کرده و در صندوق پست آنها بیاندازید .این برای همه ما مهم است که پیام ما توسط همه شنیده و فهمیده شود.
آیا در شرایط اضطراری به سر میبرید ،به کمک احتیاج دارید اما تنها هستید و به جایی نمیتوانید مراجعه کنید؟ پس به
 Welzijnsonthaalبا شماره  ٤١٠ ٠٤ ١١ ٤٤یا به  CAWبا شماره رایگان  ٤٠٤٤ ١١۵٤٤تلفن بزنید .آنجا از شما کد
پستیتان پرسیده میشود ،در این صورت  ٠٠٤٤را بدهید.
ما بر این باور هستیم که همبستگی زیادی در تورنهاوت وجود دارد و ساکنان تورنهاوت راههایی را پیدا میکنند تا از یگدیگر
حمایت کنند .ما از یکدیگر مراقبت میکنیم .همچنین مدیریت شهر شما را تنها نمیگذارد و تمام اقدامات الزم را برای سالمتی و
امنیت شما انجام میدهد .ما از شما مراقبت میکنیم.
ما برای شما آرزوی بردباری در این دوران سخت میکنیم و از همه کسانی که به یکدیگر کمک میکنند و آرامش خود را حفظ
میکنند صمیمانه تشکر میکنیم .امیدواریم که یکدیگر را هرچه سریعتر ببینیم ،اگر همه چیز بهتر شود و ما دوباره بتوانیم از
شهر دوست داشتنیمان لذت ببریم.
از طرف شهردار و هیئت مدیره شهر و تمام خدمات شهری

Paul Van Miert
شهردار

Filip Buijs
مدیر کل

اطالعات بیشتر
 آیا بیمار هستید؟
-

آیا سواالت عمومی درباره ویروس کرونا دارید؟ پس با شماره  ٤٠٤٤ ١٠ ٦٠٦تماس بگیرید یا وبسایت
 www.info-coronavirus.beرا ببینید.

-

آیا مشکالت مربوط به راههای تنفسی یا مشکالت فوری پزشکی دارید؟
 از دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعت  ٨و ٠٠
به دکتر عمومیتان زنگ بزنید.
 جمعه از ساعت  ٨تا ١٦
به دکتر عمومیتان زنگ بزنید.
 شبهای هفته بغیر از جمعه
به پست کشیک پزشکان عمومی با شماره  ٤١٠ ٠١٤ ٠١٤زنگ بزنید .آمادگی دادن شماره کشوری خودتان را
داشته باشید.
 از جمعه شب ساعت  ١٦تا دوشنبه صبح ساعت ٨
به شماره  ٤١٠ ٠٤٦ ٦٤٦زنگ بزنید .آمادگی دادن شماره کشوری خودتان را داشته باشید.

 آیا سواالت دیگری دارید؟
-

برای سواالت مربوط به سالمتی و نظم عمومی٤٠٤٤ ١٠ ٦٠٦ :
برای سواالت مربوط به اقتصاد٤٠٤٤ ١٢٤ ١١ :
برای سواالت مربوط به مقررات شهر تورنهاوت٤١٠ ٠٤ ٦٦ ٦٦ :

Je vindt een vertaling van deze brief in het Frans, het Engels en in verschillende andere talen op www.turnhout.be/brief.
You can find a translation of this letter in English, in French and in several other languages at www.turnhout.be/brief.
Vous trouverez une traduction de cette lettre en français, en anglais et dans d’autres langues à l’adresse www.turnhout.be/brief.

