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کرونا :قرنطینه اجباری حتی در صورت نبود مقررات فردی
حکم عمومی ناحیه متمان از چهارشنبه اعمال میشود
ناحیه متمان ( :)KREIS METTMANNبا افزایش شمار مبتالیان همهگیری کرونا ،اعالم به موقع قرنطینه برای
اشخاص در تماس نزدیک با آنها برای ادارات بهداشت مناطق هر چه
کسانی که تست آنها مثبت اعالم شده و نیز
ِ
دشوارتر میشود.
از این رو ،ناحیه متمان تا منفی اعالم شدن نتیجه تست ،یک حکم عمومی «برای قرنطینه کسانی که تست کرونای آنها
مثبت اعالم شده ،اعضای خانوار آنها و نیز اشخاصی که عالیم بیماری را نشان میدهند» صادر کرده است .این حکم
از چهارشنبه  ۱۱نوامبر  ۲۰۲۰به اجرا درمیآید.
نکات اصلی حکم به قرار زیر است:
کسانی که به دلیل داشتن عالیم بیماری کرونا تست میشوند ،باید بدون درنگ در خانه قرنطینه شوند .ماندن در قرنطینه
تا زمانی که نتیجه تست منفی اعالم شود اجباری است.
کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده باید از زمان مشخص شدن نتیجه تست در خانه قرنطینه شوند .در صورت
نداشتن عالیم بیماری یا عدم بروز عالیم در حین قرنطینه ،قرنطینه  ۱۰روز پس از انجام تست به پایان میرسد.
ت پیدرپی هیچ عالمتی از بیماری مشاهده نشده
در صورت بروز عالیم ،قرنطینه زمانی به پایان میرسد که تا  ۴۸ساع ِ
باشد.
برای اعضای خانوار از همان زمان ،به مدت  ۱۴روز قرنطینه خانگی مقرر میشود .منفی شدن تست دلیلی برای کوتاه
کردن زمان مقرر شده برای قرنطینه نیست.
همچنین در حکم عمومی قرنطینه در برخی از موارد ،استثنائاتی در نظر گرفته شده است .برای مثال ممکن است اداره
بهداشت برای کارکنان مشاغل زیرساختهای حیاتی ،اگر عالیمی نداشته باشند تحت شرایط خاصی برای فعالیت شغلی
این افراد استثنائاتی قایل شود.
عالوه بر این ،افراد آلوده به عفونت و اعضای خانوار آنها ملزماند خود را هر چه سریعتر به اداره بهداشت منطقه
معرفی کنند .فرمهای مربوطه (فرم اعالم مثبت شدن تست و فرم اعالم افراد در تماس با فرد مبتال) در صفحه
آدرس  www.sonderlage-kreis-mettmann.deدر وبسایت ناحیه متمان موجود است.
مخصوص به کرونا به
ِ
سابقه حکم :سابقاً ،به محض اعالم نتیجه تست توسط آزمایشگاه و دریافت اطالعات مورد نیاز برای تماس با افراد
مظنون به بیماری توسط اداره بهداشت ،مقررات قرنطینه به صورت موردی به اجرا درمیآمدند.
در حال حاضر افرادی که تست کرونای آنها مثبت است ،نتیجه تست خود را اغلب زودتر از اداره بهداشت منطقه
دریافت میکنند .اما تأخیر در قرنطینه کردن این افراد و اعضای خانوار آنها قابل قبول نیست ،در نتیجه در حال حاضر
مقررات در قالب این حکم عمومی به اجرا درمیآیند .این حکم در مورد افرادی که عالیم بیماری را دارند ،تا زمان
مشخص شدن نتیجه نهایی تست نیز صادق است.
متن حکم عمومی در نشریه رسمی ناحیه متمان منتشر شده و اکنون بر روی وبسایت ناحیه متمان نیز قابل مشاهده
میباشد.Allgemeinverfügung Quarantäne :

