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PERSISCH 

 

کورونا یدر زمان بحران فعل لفلديشهر ب  یشهر یالزامات دفن در گورستان ها  

 

.کند یرا در مورد دفن ها اعمال م یقابل توجه یها تيمحدود نيکورونا همچن ريهمه گ  

 ديجد یمحافظت در برابر عفونت ها نهيدر زم یمقررات لفلديوستفالن و شهر ب نينوردرا یاجتماعوزارت کار ، بهداشت و امور 
 لفلديدر شهر ب یشهر یهنگام انجام دفن در گورستان ها ديصادر کرده اند که با ريواگ یها یماريکورونا و مبارزه با ب روسيبا و
:شود تيرعا  

دفن  اي یمراسم خاکسپار کيتوانند در  ینفر م 15انواده محدود شود ، حداکثر. خ یاعضا نيکتريبه نزد ديتعداد عزاداران با -
 شرکت کنند

. ديريافراد در نظر بگ نيمتر فاصله، ب 2.0بهتر  اي و متر 1.5حداقل  دي، با یخاکسپار ايجنازه  عييدر مراسم خدمات تش  -  

.از کارمندان شهر حفظ شود ديبا زيفاصله مشخص ن -  

.کرد یخوددار ديبا تيگرفتن ، تکان دادن دست و ابراز تسلاز آغوش  -  

قرار دهد ، تا  زي) نتيتسل ستي(احتماالً ل یشرکت کنندگان را به دسترس شرکت خاکسپار یعزادار موظف است اسام تيجمع -
.جنازه حضور داشتند عييکرد که کدام افراد در مراسم تش یريگيدر صورت لزوم بتوان پ  

) شوديانداخته م نييتابوت که به داخل قبر پا یماسه (رو اريگ و ي او يهنگام پرتاب  خاک  ليب  کيده مشترک از از استفا ديبا -
. مصرف استفاده شود کبارياز دستکش  ديشود. در عوض ، با یريجلوگ  

.شود تيرعا ديبا یعموم توالتهاینمازخانه و  یاوازه هارسال شده در در یبهداشت عموم یدستورالعملها -  

.کنند یاز مشارکت خوددار ديبا یماريعالئم ب ريسا اينزا آولعزاداران با عالئم مانند آنف -  

.دنرا حفظ کن شده ند و حداقل فاصله مشخصنقبرستان را ترک ک عي، سرنيبعد از تدف ديجنازه با کننده عييتش اعتجم -  

.شود تيرعا ديدستورالعمل کارمندان گورستان با -  

 ديبازد نينفر در حاز دو  شيب یجلسات و اجتماعات عموم و از گورستان ها ديهنگام بازد شود که ی، خاطرنشان م نيعالوه بر ا
.شود یکمک اعمال م ازمنديدر مورد اقوام و افراد ن تاستثنائا از گورستان ممنوع است.   

 طيشرا رييتغ جهيمجدد اوضاع در هر زمان و در نت یابيدوره کورونا ارز يیايکه ممکن است پو ميطلب یما درک شما را م -
.انجام شود  
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