حالت اضطراری
با توجه به خطر از شیوع ویروس ( SARS-CoV-2ویروس کرونا) جمهوری صربستان در تاریخ
 2020/03/15حالت اضطراری را اعالم کرده است .بدین دلیل و جهت پیشگیری از گسترش سرایت
ویروس کرونا در مدت آینده اقدامات پیشگیری شامل محدودیت آزادی حرکت کلیۀ افراد مقیم مراکز
پناهندگی ویا مراکز پذیرش ،انجام خواهد گرفت .همچنین ،در اطراف مراکز پناهندگی و پذیرش حضور
مأمورین پلیس و ارتش افزایش خواهد کرد و خروج از مراکز فقط با اجازۀ کمیساریای پناهندگان و مهاجرت
جمهوری صربستان در موارد استثنایی از قبیل ویزیت اورژانس ،امکان پذیر خواهد بود .عالوه بر این،
تمام افرادی که وارد خاک صربستان می شوند جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مدت  14الی 28
روز در انزوا قرار خواهند گرفت.

چرا این مسأله مهم است؟
تعداد بزرگی از پناهجویان و مهاجرین که در حال کنونی در خاک صربستان حضور دارند از کشورهایی
که به عنوان کانون سرایت ویروس کرونا مشخص شده اند ،همچون ایران ،عبور کردند .با توجه به اینکه
دورۀ نهفتگی این بیماری ممکن است تا دو هفته پس از آلوده شدن به ویروس طول بکشد ،انزوا به مدت
حداقل  14روز برای افرادی که وارد جمهوری صربستان می شوند و کسانی که با افراد نورسیده در تماس
هسنتد ،بسیار حائز اهمیت است .در حال حاضر پیشگیری از شیوع ویروس کرونا وحفظ سالمتی کلیۀ
افراد مقیم مراکز پناهندگی و پذیرش مهم ترین هدف می باشد .عالوه بر انزوا ،به منظور حفظ سالمتی
خویش و سالمتی مردم دور و برتان در مقابل ویروس کرونا ،رعایت اکید بهداشت فردی طبق
راهنمایی های مقامات صالحیتدار الزم می باشد.

عواقب عدم رعایت اقدامات پیشگیری
عدم رعایت اقدام محدودیت آزادی حرکت عواقب جدی به همراه خواهد داشت .در صورت خروج
خودسرانه از مرکز پناهندگی یا مرکز پذیرش ممکن است توسط مأمورین پلیس دستگیر شوید .اگر به دلیل
شک به سرایت ویروس به شما در قرنطینه قرار بگیرید ،شما نباید قرنطینه را ترک کنید و در غیر این
صورت به مجازات تا سه سال زندان محکوم خواهید شد.

خواهشمند است دستورات به موقع گروه های پزشکی ،کمیساریا و  UNHCRرا دنبال نمایید.

