
حفاظت   تدابی    
   روناربرایرمقابلهربارویروسرک

روردهانرخودرراربپوشانیدر  بیتی

سالگی    ۶به استثناء: کودکان تا سن    
 وافرادی که 

نمیتوانند    لحاظ سالمت جسمان  به  
 بین  و دهان خود را بپوشانند 

روردهانرخودرر ٫چشمرهاربهر بیتی
 دسترنزنیدر

میتوانند ویروس را گرفته  دست ها 
 و به صورت انتفال دهند 

 دستهاینانررارمرتبربشوییدر
  با  تماملطفا به طور مرتب و با دقت 

صابون یا مواد ضد عفون    استفاده از 
 کننده  

عطسهررسفهرورهنگام   
 دهان و بین  خود را با  

و خود بپوشایند آرنج دستمال کاغذی یا    
رسیعا دور بیندازید  دستمال کاغذی را  

رراررعایترکنیدر  فاصلهرایمتی
حداقل فاصله ایمن  یک متر را بی   خود  

 و سایر افراد رعایت کنید

دررصورترکهراحساسربیماریر
و درصورت بروز عالئم میکنیدرر

بیماری رسیعا در خانه بمانید و با 
۱۴۵۰شمارهرتلفنرسالمترر

)شبانه روزی( تماس حاصل 
فرمایید یا به پزشک خود مراجعه  

کنید. نکانر را که افراد متخصص به 
 شما میگویند رعایت نمایید. 

 مهمرر  تماسرهایرسایررشمارهرر

ی
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Schutzmaßnahmen
Gegen das Coronavirus

Mund-Nasen-Schutz  (MNS) 
tragen

Ausgenommen: Kinder bis zum 6. Lebensjahr

und Personen, die aus

gesundheitlichen Gründen keinen MNS tragen können.

Augen, Nase und Mund 
nicht berühren Hände 
können Viren
aufnehmen und das Virus im 
Gesicht übertragen.

Hände häufig waschen
Bitte regelmäßig und
gründlich mit Seife oder
Desinfektionsmittel.

Husten und Niesen
Mund und Nase mit einem 
Papiertaschentuch oder mit Ihrer
Ellenbeuge bedecken, Taschentuch 
sofort entsorgen.

Abstand halten
Halten Sie mindestens
1 Meter Abstand zwischen
sich und allen anderen
Personen.

Wenn Sie sich krank fühlen Bei 
Symptomen bitte sofort zu 
Hause bleiben und sich beim 
Gesundheitstelefon 1450 (0-24
Uhr) oder bei der Ärztin/beim
Arzt Ihres
Vertrauens melden. Befolgen Sie die 
Ratschläge der ExpertInnen.

Weitere wichtige Telefonnummern

• Befundabfrage: wenn sie einen schriftlichen Befund oder Bescheid benötigen senden 
Sie uns bitte eine E-Mail an mesast@ma15.wien.gv.at

• Corona-Sorgenhotline: bietet Unterstützung und Beratung, wenn die Sorgen groß 
werden: 01 4000 5300

• Für Risikogruppen: Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören und Hilfe bei der
Organisation des Alltags brauchen: 01 4000 4001

• Allgemeine Informationen: zu Übertragung, Symptomen und Vorbeugung bietet die 
AGES–Infoline: 0800 555 621
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