
 

 

 ضطراریحالت ا

                     ریخ  ادر ت وری صربستان جمه( اکرون وس )ویر SARS-CoV-2 ویروس شیوع  خطر از  ه ا توجه بب

  ت گسترش سرایز ا ریگی پیشت جه و  ن دلیلیعالم کرده است. بد اطراری را ضحالت ا 15/03/2020

کز  مقیم مراۀ افراد کلیت آزادی حرک محدودیت شامل  پیشگیری  اقدامات  در مدت آیندهکرونا  ویروس 

ضور  حیرش ذ و پ ندگی پناهمراکز  ر اطرافهمچنین، د نجام خواهد گرفت. ا ،پذیرش مراکز ویا  ندگی پناه

  هاجرت ۀ کمیساریای پناهندگان و مبا اجازز فقط  از مراکروج  کرد و خافزایش خواهد  ارتش    و أمورین پلیس  م

  ،عالوه بر ایند بود. امکان پذیر خواه ،یزیت اورژانسبیل و ستثنایی از قدر موارد ا صربستان جمهوری 

  28الی  14 مدت کرونا س ویرو شیوع پیشگیری از جهت می شوند  بستان افرادی که وارد خاک صر م تما

 روز در انزوا قرار خواهند گرفت. 

 

 چرا این مسأله مهم است؟

یی  ز کشورها ارند حضور داصربستان خاک  در کنونی که در حال و مهاجرین   جویان تعداد بزرگی از پناه

با توجه به اینکه  . ند کرد   عبور  ، همچون ایران ،ده اند که به عنوان کانون سرایت ویروس کرونا مشخص ش

                   به مدت  ، انزواآلوده شدن به ویروس طول بکشد پس از  دو هفته  تان است کممبیماری این دورۀ نهفتگی 

رسیده در تماس  نو  افراد با  که  ی  کسان  وند  مهوری صربستان می شوجرد  افرادی که وا  برای  وزر  14اقل  حد 

ۀ  لی کظ سالمتی س کرونا وحفیشگیری از شیوع ویروپ ضر در حال حا ز اهمیت است.ئحابسیار  ،هسنتد 

  ی المتس حفظ ظور به من ،عالوه بر انزوا. ذیرش مهم ترین هدف می باشد گی و پد یم مراکز پناهنافراد مق

                     ق  طب  فردیبهداشت ید اکرعایت  ،در مقابل ویروس کرونا دور و برتان  مردمالمتی سش و خوی

 الزم می باشد.    دارالحیتص قامات م  های راهنمایی 

 

  ریپیشگی تعواقب عدم رعایت اقداما

ج  رو . در صورت خاشت به همراه خواهد د ب جدی عواق کت رح آزادی  یت د حدوام مایت اقد عدم رع 

  ه دلیل بگر  اید.  ستگیر شوپلیس د أمورین  کن است توسط م ممندگی یا مرکز پذیرش  اهپنخودسرانه از مرکز  

ر این  در غی و کنید قرنطینه را ترک شما نباید  ،بگیرید  قرنطینه قراردر  به شماک به سرایت ویروس ش

 کوم خواهید شد.زندان مح تا سه سالمجازات   به ورت  ص

 

 . نماییددنبال    را  UNHCRو    میساریاک  های پزشکی،  گروهموقع  ه  ب  دستوراتند است  مخواهش


