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رسانی، ترجمه شده است.این متن توسط شبکه پادنژادپرستی زاکسن آنهالت برای اطلع
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ضوابط تکمیلی در مرکز پذیرش مرکزی پناهجویان ایالت زاکسن آنهالت

،2020 مارس 27طبق بخشنامه عمومی در رابطه با مراکز پناهجویی ابلغیه 
ساکنان کمپ اصلی " مرکز پذیرش مرکزی پناهجویان ایالت زاکسن آنهالت"

 در هالبرشتات، تحت شرایط قرنطینه هستند. این شرایط قرنطینهZAStموسوم به 
که به دستور مراجع بهداشتی اعمال شده، کماکان ادامه خواهد یافت. به موجب

 هر دو روز یک بار، تستZAStقانون ممانعت از انتشار بیماری، از ساکنین کمپ 
 و در2020 آوریل 16کورونا گرفته خواهد شد. این برنامه در کمپ اصلی از تاریخ 
 روز ادامه خواهد14سایر شعبات آن از یک روز دیرتر، آغاز خواهد شد و به مدت 

یافت. مراجع اداری ایالتی، متولی اتخاذ تدابیر مربوطه خواهند بود. 

 اعمال خواهد شد ZAStتا اطلع ثانوی، ضوابط ذیل در رابطه با اسکان ساکنین 

- افرادی که تست آنها مثبت شده در تأسیسات واقع در کوئیدلینبرگ، اسکان1
باشد.اکنون هم به عنوان مرکز قرنطینه فعال میشوند که همداده می

درصورت تکمیل ظرفیت این مرکز، باقی افراد به مرکز موسوم به
Landesaufnahmeeinrichtung در ماگدبورگ انتقال خواهند یافت. واقع 

شوند در یک واحد استیجاری واقع در پذیرش میZASt- افراد جدیدی که در 2
 اسکان داده خواهند شد. مرجع اداری ایالتی برحسن اجرایشهر هالبرشتات

نظارت خواهد نمود. SARS-CoV-2QuaV 1§  ضوابط قرنطینه طبق 

- زنان باردار و اعضای خانوده ایشان که به بیماری مبتل  نباشند در یک مرکز3
دولتی واقع در بنکنشتاین، اسکان داده خواهند شد.

 در شهر هالبرشتاتZASt- سالمندان و افراد در مرحله پیش-آلودگی در شعبه 4
اسکان خواهند یافت.

- بیماران بهبودیافته پس از طی دوران قرنطینه و منفی شدن تست مجدد آنها5
درصورتی که قرنطینه با مجوز کتبی اداره بهداشت عمومی برداشته شود، در

یابند. سایر نواحی و شهرها اسکان می

ای که تست سایر اعضای خانوده ایشان،- انتقال و اسکان بیماران بهبودیافته6
باشد.ای میمنفی بوده، نیازمند اخذ موافقتنامه و مجوزهای جداگانه
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