
 

و   ی مرخص   کرونا،   مورد   در   اطالعات    
 انتقال 

بروشور، فیلم، واقعیت ھا، توصیھھا و اقدامات در مورد ویروس کرونا (کووید - ۱۹) 
در وبسای ت  موسسھ بھداشت عمو می - Folkehelseinstituttet، ب روشور، فی لم، واقعیت ھا، توصی ھ   ھا و اقدامات در مورد  

وی روس  کرونا را  پی دا خواھی د کرد. برای وارد شدن بھ صفحات موسسھ ب ھداشت عمومی در مورد وضعی ت کرونا، این لینک را  
 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ :مرورگر  خویش بنویسید

جھت دسترسی  بھ برگھھای اطالعاتی حاوی پرسش و پاسخ در مورد ویروس کرونا کھ بھ ۲٤ زبان ترجمھ شدەاند، این لینک را  
 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1 :در مرورگر خود بنویسید

برای دسترسی بھ اطالعات جمع آوری شدە در مورد ویروس کرونا، واقعیت ھا، توصیھ ھا و اقدامات،  این لینک را در مرورگر  
 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89177  :خود بنویسید

ادارە کل اتباع بیگانھ - UDI اطالعات ی را بھ زبان نروژی و انگلیسی از جمل ھ در مورد فاصلھ گذاری، قرنطی نھ  و تماس نزدی ک   
(تعداد افر ادی کھ می  توان ی د با آنھ ا معاشرت داشتھ باشی د) را جمع آ وری کرده است کھ می  توان ن د برای  شما مفی د باشد. این لینک را  

در مرورگر خود بنویسید : 
 https://www.udi.no/asylmottak/informasjon-til-beboere-pa-asylmottak-om-koronasituasjonen/ 

 

در صورتی کھ در مورد وضعیت کرونا سوالی داشتھ باشید می توان ید با افرادی کھ در کمپ کار می کنند صحبت کنی د. 
 

از انتقال عفونت بھ کمپ خودداری کن ید 
شما باید در نھایت توان کوشش کنید تا از انتقال عفونت بھ داخل کمپ پیشگیری کنید. اگر در مکان ھایی بوده اید کھ رعای ت 

فاصلھ گذاری اجتماعی در آنجا مشکل بوده و یا در شھرھایی بوده ا ید کھ میزان ابتال نسبت بھ مکان ھای دیگر باالتر بوده، م ی 
توانید ناقل عفونت باشید. در مورد چگونگی پیشگیری از آلوده شدن، می توانید در لینکی کھ در قسمت پایینتر این صفحھ آمده،  

اطالعات بیشتری را کھ بھ چندین زبان مختلف ارائھ شده، کسب نمائی د.  
 

اگر تصور می کنید کھ  مبتال شده ای د 
اگر فکر می کن ی د کھ ممکن است مبتال شده باشی د، بای د در ی ک  مرکز آزمایش جھت دادن آزمایش وقت بگیرد. خدمات بھداش تی  

شھردار ی ایکھ کمپ پناھجویان در آن واقع شدە است مسئولیت تست کردن و دادن جواب نتیجھ آزمایش بھ شما می باشد. کسان ی  
کھ در کمپ  کار می  کنند می توانند بھ شما کمک کنند.  

شما می توان ی د در مورد اقداماتی کھ باید در شرایط زیر انجام دھید، اطالعات ب ی شتری کسب کن ی د 

 دریافت جواب آزمایش ھستیدھنگامیکھ منتظر  •
 ھنگامی کھ جواب آزمایش ویروس کرونا را دریافت می کنید •
 در صورتی کھ آزمایش نشان دھد کھ شما ویروس کرونا دارید  •
 در صورتی کھ آزمایش نشان دھد کھ شما ویروس کرونا ندارید  •

 
 
 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/sos/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89177
https://www.udi.no/asylmottak/informasjon-til-beboere-pa-asylmottak-om-koronasituasjonen/


 

 

 کنید: این اطالعات را می توانید با نوشتن این لینک در مرورگر خود کسب 
 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-
isolasjon-pa-ulike-sprak/?term=&h=1 

 مرخصی از کمپ پناھجویان
در صورتی کھ پیشتر بھ شما اطالع داده شده کھ شما در این  شود.  یداده نم ی، مرخص۲۰۲۱  ھی ژانو ٤تا  ۲۰۲۰نوامبر  ۲٤ از

دوران می توانید مرخصی بگیرید، اکنون بھ شما اطالع خواھند داد کھ این مرخصی لغو می گردد، در صورتی کھ دلیل ویژه ایی  
 دادن مرخصی بھ شما وجود نداشتھ باشد.  برای
وضعیت سالمتی خودتان یا اعضای نزدیک خانوادە یا در رابطھ با بررسی    لی بھ دال مثال، بطور  ضروریالً  کام شرایطدر 

  می توان در رابطھ با فراھم کردن امکان مالقات والدین و فرزندانشان نی ھمچن درخواست پناھندگی، می توانید مرخصی بگیرید. 
   کرد.خواھد را مطلع شما از طریق نامھای  UDI - بیگانھادارە کل اتباع  شامل حال شما گردد، رد  ا مو نی . اگر اقائل شد  ءاستثنا

 انید اطالعات بیشتری در مورد مقررات مرخصی دریافت نمائید:با نوشتن این لینک در مرورگر خویش می تو
https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-
asylmottak.pdf  

انید در مورد مقررات مرخصی برای افراد تنھای زیر سن قانونی اطالعات کسب  با نوشتن این لینک در مرورگر خویش می تو
 retningslinjer/udi-https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-2011-/014کنید: 

 

 نقل و انتقال میان کمپ ھای پناھجویان
  در  را  . شمادی کن  یسفر نم  یعموم نقلیھ ل ی وساشما از یک کمپ پناھجویان بھ کمپ دیگری نقل مکان می کنید، با کھ  یھنگام

را برای بھ حداقل رساندن   اقدام این ندارند. ما  تماس یکدیگربا گروه ھا  نی . اکنند یم می نفره تقس ۱۰تا  ٥) دستھ ھای( ی گروه ھا
آشپزخانھ و حمام /   ھم نفر  ۱۰از  شی ب  نباید نی بنابراانجام می دھیم تا از این طریق از شیوع آلودگی جلوگیری کنیم. تماس  طنقا

 باشند. داشتھ / دوش مشترک  دستشویی
  ی کھ گروه ھابدین معناست  نی . امی شود  انجامدر مورد شما   ائی نھی قرنطشبھ ، اقدامات دی دی رسکمپ پناھجویان جدید بھ کھ  یوقت 

 تماس داشتھ باشند.  گری کدی با  آمدن بھ کمپ روز پس از   ۱۰برای  دی مختلف) نبا دستھ ھای مختلف (
  دی خواھ افت ی شد در دی کھ بھ آنجا منتقل خواھ  یدر مورد مکان  ی، اطالعات یک کمپ پناھجویان جدید منتقل شویدبھ  نکھی قبل از ا

قرار   ت ی اولو دربرای انتقال دادن فرزند را  ی دارا  یخانواده ھاامکان داشتھ باشد آنجا کھ  تا UDI -  بیگانھادارە کل اتباع  کرد.
 دھد. می 

 

توصیھھایی در خصوص نقل و  ) FHI(  ی بھداشت عمومموسسھ و  UDI  -  بیگانھادارە کل اتباع 
 کمپ ھای پناھجویان تھییھ کردە اند  انتقال میان

از چھار ساعت   شی باشد. اگر سفر ب وجود داشتھ مسافران  میان   متر فاصلھ  ک ی  دی باعمومی حمل و نقل   لی وساھنگام استفادە از 
  . گرفتھ شوددر طول مسیر  تری کم یو توقف ھابوده کمتر تعداد مسافران  باشد، متر ک ی از  ش ی ب ، بایستی این فاصلھ طول بکشد

 .کننده دست استفاده کنند ی ضد عفون از  و  بزنندماسک  دی سفر ھمھ با ھنگام
 

 اطالعات برای والدین
 با بچھھا صحبت کنید 

کھ در   می خواھ  یباشد. ما از شما م زی چالش برانگ  نی کودکان و شما بھ عنوان والد ی ممکن است براکرونا  تی کھ وضع می دان  یما م
کردن  صحبت فکر می کنید کھ  . اگر  دی خود صحبت کن  فرزندانبا   در کمپروزمره  یآن بر زندگ ری تأث  یو چگونگ کرونامورد 

ھمچنین می توانند بھ شما و   آنھا. کنیدکمک کمپ درخواست  ناز کارکنا دی توان  ی، ممی باشدمشکل   فرزندانتانمورد با  نی در ا
   فرزندان شما کمک نمایند در صورتی کھ در مورد این وضعیت سوالی داشتھ باشید یا نگران باشید. 

.  کرونا توصیھھایی تھیھ کردە استبا کودکان در مورد کردن در مورد نحوه صحبت  Redd Barna – نجات کودکان  صندوق 
 دسترسی پیدا کنید:آنھا بھ  دی توان  یدر مرورگر خود م این لینک نوشتنبا 
 korona-om-barn-med-snakke-kan-du-hvordan-til-tips-https://www.reddbarna.no/6 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/?term=&h=1
https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-asylmottak.pdf
https://www.udi.no/globalassets/global/asylmottak/retningslinje---permisjon-fra-asylmottak.pdf



