
 ئاعالن حالة الطوار

 15) كورونا( اعلنت الجمهورية الصربية حالة الطوارئ في    SARS-CoV-2 فيروسبسبب خطر  انتشار 

ي الفترة القادمة فيروس كورونا ف. وبالتالي سيتم اتخاذ التدابير المختلفة لموجهة  منع انتشار 2020مارس 

سيتم زيادة  وتشمل هذه التدابير تقييد حرية الحركة لكل من يسكن في مراكز اللجوء ومراكز اإلستقبال. ايضا

موظفي الشرطة و افراد الجيش حول مراكز اللجوء ومراكز اإلستقبال وستكون مغادرة المركز غير   تواجد 

رئة للطبيب و بإذن  من مفوضية الالجئين والهجرة فقط . مسموحة إال في حاالت استثنائية مثل زيارة طا

يوماً   28الى  14باالضافة الى ذلك سيكون هناك عزل  الي شخص يدخل اراضي الجمهورية الصربية  لمدة 

  .فيروس كورونامن أجل منع انتشار 

 

 ؟ لماذا هذا مهم

الصربية مروا بالدول التي تعتبر نقطة   كثير من الالجئين و المهاجرين الموجودين داخل اراضي الجمهورية

فيروس كورونا ال يمكن ان تظهر  اال  ساخنة  لفيروس كورونا مثل ايران.  مع االخذ في اإلعتبار ان اعراض 

بعد اسبوعين من  العدوى فمن المهم لكل من يدخل اراضي الجمهورية الصربية او كان على االتصال مع 

يوماً على األقل.     14الجمهورية الصربية ان يكون في العزل الصحي  لمدة    ىاالشخاص الذين وصلوا مؤخراً ال

وحماية السكان الذين يسكنون في هذه    الشيء األكثر اهمية في هذه اللحظة هو منع فيروس كورونا من االنتشار

اللجوء ومراكز االستقبال  الشيء األكثر اهمية  هو منع  فيروس كورونا من  اال نتشار الى مراكز    .اللحظة هناك

 .اضافة لى حماية صحة السكان الذين يسكنون هناك

باالضافة الى ان العزل الصحي يجب ان ان يحافظ على  النظافة الشخصية بانتظام حسب توجيهات السلطات 

 .المختصة  وبهذه الطريقة ستحمي نفسك والناس في جوارك المباشر من فيروس كورونا

 

 ر عواقب عدم االمتثال للتدابي 

عدم االمتثال لتقييد حرية الحركة له عواقب وخيمة. اذا غادرت مركز اللجوء او مركز اإلستقبال بمبادرة منك  

فقد يقوم موظفون الشرطة بإعتقالك. إذا تم وضعك في الحجر الصحي في المستشفى بسبب االشتباه في إصابتك  

 .فى أو قد يحكم عليك بالسجن لمدة تصل إلى ثالث سنوات بالعدوى ، فيجب أال تغادر المستش

 

يرجى اتباع التعليمات التي ستتلقاها في الوقت المناسب من الفرق الطبية ومفوضية الالجئين والهجرة 

 (. UNHCR) ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين


