الزام إرتداء األقنعة
في مدينة فولفسبورغ
متى يطبق اإللتزام بوضع األقنعة الواقية؟
يبدأ تطبيق قرار اإللتزام بوضع االقنعة إعتبارا من يوم اإلثنين  20نيسان/أفريل  2020مبدئيا حتى يوم  6أيار/ماي
 .2010وتعتبر الفترة حتى تاريخ  27نيسان/أبريل  2020فترة إنتقالية ،يتم فيها إصدار تحذير المخالفين ،دون فرض
غرامة قدرها  50يورو .األطفال تحت سن  6سنوات معفون من متطلبات الزام إرتداء األقنعة.
أين يطبق اإللتزام بوضع األقنعة الواقية؟
 في المتاجر والبنوك ومكاتب البريد ومحالت التنظيف الجاف وورش السيارات ومحالت بيع السيارات والدراجات في المواصالت العامة والنقل المدرسي وسيارات األجرة في عيادات األطباء في المباني العامة (مبنى إدارة البلدية ،المحكمة) في ساحات المدارس (يوصى به بشدة في المباني المدرسية)أين ال يطبق اإللتزام بوضع األقنعة الواقية؟
شرط اإللتزام بوضع القناع ال ينطبق على :التحرك في الهواء الطلق (خاصة عند التنزه والرياضة) .ينصح بوضع القناع
في األماكن التي يلتقي فيها الكثير من الناس.
لماذا يجب علي أن أضع قناعا؟
يفيد القناع في منع تطاير القطرات التي تخرج من فم وأنف اإلنسان عند التحدث أو السعال أو العطس .بذلك يتم تقليل
خطر عدوى شخص آخر .لذا فإن وضع القناع على األنف والفم هو حماية لآلخرين بالدرجة األولى .إن بعض األشخاص
الحاملين للفيروس ال يالحظون أنهم مصابون به ،ولذلك فإن وضع القناع يمكن أن يمنع المصابين الذين لم يكتشفوا بعد
أنهم يحملون القيروس من إيصال العدوى إلى اآلخرين.
ما هو القناع اليومي؟
لتغطية الفم واألنف يمكن استخدام األقنعة التي تستعمل لمرة واحدة أو حتى أقنعة قماش مخيطة ذاتيًا .كبديل للقناع يمكنك
قص مناشف األطباق بطبقتين أو مالءات السرير أو المناشف األخرى المصنوعة من القطن المنسوج بإحكام بحيث يمكن
ربطها أمام الفم واألنف .من الممكن أي ً
ضا استخدام األوشحة أو الرقائق المصنوعة من األقمشة القطنية.
كيفة التعامل؟
يرجى غسل اليدين جي ًدا قبل لمس القناع ووضعه على الوجه .يجب أن يتم وضع القناع بإحكام قريبا من األنف والفم.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب عدم لمسه أثناء ارتدائه .من المهم للغاية تغيير القناع بانتظام (إذا كانت هناك رطوبة قم بتغييره
على الفور وما عدا ذلك على األقل مرة واحدة في اليوم) وغسله وكويه في درجات حرارة عالية بعد كل استخدام.
أين يمكنني الحصول على قناع؟
يمكن الحصول على األقنعة لدى شركة المواصالت الداخلية في فلفسبورغ ،في مكتب المعلومات السياحية في محطة
القطار ،في متاجر البيع بالتجزئة (فروع وسط المدينة لمخبزة كاديرا ،متجر  ،SKWسيتي غاليري ،محالت آوتليت
سنتر) ،في الصيدليات في وسط المدينة .يمكن االطالع على القائمة من خالل:
wolfsburg.de/corona

