نشرة معلومات خاصة
معلومات متعددة اللغات حول
فايروس كورونا)(Covid 19
19. 03. 2020

الخط الساخن  -كورونا في فيينا
على مدار  24ساعة للمجموعات المعرضة للخطر
01 4000 4001

الخط الساخن العام
0800 555 621

رقم هاتف الصحة في حاالت االشتباه
1450

االهم اوال :لمكافحة فايروس كورونا يجب علينا جميعا القيام بدورنا.
لقد وضعنا مصدر معلومات بلغات متعددة عبر االنترنت تحت تصرفكم  .الرجاء ارسال هذه المعلومات الى
جميع افراد العائلة  ,االصدقاء  ,المعارف ,الجيران والى جميع اعضاء االندية الخ
توجه عمدة فيينا الدكتور ميخائيل لودفيك برسالة الى سكان مدينة فيينا حاليا باللغات
 / Română /فارس /عربي (English / Türkҫe / Bosanski / Hrvatski / Srpski /
)Pyccĸий / Shqip / čeština / Polski
عبر الرابط التالي

رسالة عمدة فيينا

Brief des Bürgermeisters

يرجى التقليل من اللقاءات الى الحد االدنى وتجنب االتصال القريب( المصافحة) ,غسل اليدين بانتظام
بالصابون بصورة جيدة جدا ً.
اذا حصل عندك شك بانك قد تكون مصاب بالفايروس او ظهرت عليك بعض االعراض فال تغادر المنزل
بل اتصل بالرقم الخاص بالصحة 1450

اذا كنت تنتمي الى المجموعة المعرضة للخطر ( االشخاص الذين اعمارهم فوق ال  65عاما والمصابين
بامراض سابقة) وتحتاج مساعدة في تنظيم الحياة اليومية اتصل بالرقم 0140004001 :
للحصول على معلومات عامة حول العدوى  ,االعراض وطرق الوقاية يرجى االتصال على الخط الساخن

0800 555 621
يرجى االطالع على التطورات الحالية عبر موقع مدينة فيينا حول الكورونا
)(https://coronavirus.wien.gv.at/
وعلى مواقع الوزارات ,نقابة العمال,اتحاد النقابات النمساوي ,الغرفة االقتصادية ,مكتب العمل او عبر القناة
النمساوية للراديو والتلفزيون.
تعمل السلطات والمؤسسات حاليا بشكل مكثف لتوفير المعلومات بلغات مختلفة

تعمل السلطات والمؤسسات حاليا بشكل مكثف لتوفير المعلومات بلغات مختلفة
االسئلة االكثر تداوال /منشورات بلغات مختلفة /النظافة وتدابير الحماية:
 / Bosanski /عربي Informationen derzeit aufتتوفر المعلومات حاليا باللغات

 / English / Français / Kurdî / ਪੰਜਾਬੀ / Polskiفارسی Hrvatski / Srpski /中文 /
/ Română / Pyccĸий / Soomaali / Türkҫe
Österreichischer Integrationsfonds

قانون العمل وحماية المستهلك:

Informationen derzeit auf English / Français / Български / Bosanski /
 / Magyarعربي Hrvatski / Srpski / Polski / Română / Türkҫe /
AK und ÖGB

االبالغ عن حالة البطالة باالرتباط مع فايروس كورونا
تتوفر المعلومات حاليا باللغات:

 / Polski / Pyccĸий /فارسی  / Bosanski / Hrvatski / Srpski / English /عربي
Türkҫe
AST

السلوك في عيادات األطباء
تتوفر المعلومات حاليا باللغات
 / Hrvatski / Polski /فارسی  / Bosanski /中文/عربي English / Shqip /
Pyccĸий / Srpski / Slovenčina / Română / čeština / Türkҫe / Magyar
Ärztekammer Wien

رسالة وزير التعليم هاينز فاسمان الولياء االمور
تتوفر الرسالة حاليا باللغات:

 /فارسی  / Bosanski / Hrvatski / Srpski /عربي Elternbrief derzeit auf Shqip /
English / Polski / Română / Pyccĸий / Slovensko / Türkҫe / Magyar
رسالة وزير التعلي Brief des Bundesministers

االخبار باللغة المبسطة او بمساعدة الترجمة
تبث قناة التلفزيون والراديو  3يوميا في الساعة  19:25االخبار باللغة المبسطة
ORF III
بمساعدة البرنامج المجاني ادناه يمكن متابعة البرامج التلفزيونية مع الترجمة باللغة االم
uugot.it

