
   

 الجيران األعزاء

مراعاة مشاعر اآلخرين عند همية أكثر من أي وقت مضى إن التحديات الحالية لوباء الكورونا تجعلنا ندرك اليوم 

 .  هذه االياموصلت اليه ما ل  لم تصل يوماً قيمة الحي المثالي الى درجة الُذروة هذه . التعامل مع بعضنا البعض

 .للجميع بدون استثناء المساهمة والمشاركة في تحقيق ذلكويمكن 
 
 
 

 :يرجى مالحظة ما يلي
 تجنب حاولوا.  االجراءات ا األمنية الحتياطات التي تسري على األماكن العامة تنطبق أيًضا على منطقتكمجميع 

 الخروج قبل اليدين غسل األفضل منو  .العامة والساحات والشوارع المناطق وفي البيت ساللم على باآلخرين االتصال
 .جيدة بصورة البيت الى العودة وبعد

 

 وصحيمن أجل العيش في حي معافى 
بالفعل تحقيق تقديم المساعدة للجيران اآلخرين مع الحفاظ على ترك  نشطاء أنه من الممكنلقد أظهر العديد من الجيران ال

 (. على سبيل المثال، القيام بالتسوق لآلخرين ووضعها أمام الباب)مسافة 
 .و شكراً . نقوم سويًة بدورنا لتحسين حياتنا المشتركةدعونا 

 العامة اللعب ساحات
إذا كنتم ترغبون استخدام مناطق اللعب مع األطفال، فمن المهم عليكم توخي الحذر عند االختالط  واالتصال بأطفال 

هناك أفكار إبداعية لأللعاب مع األطفال تجدونها . بترك مسافة متر واحد على األقلااللتزام على الجميع يجب  -آخرين 
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 التكاتف
 بين الجيران

 

لالجابة على أسئلتكم العامة حول 

فيروس كورونا، ُيرجى االتصال 

بالخط الساخن للوكالة النمساوية 

 للصحة واألمن الغذائي 
0800 555 621 

 االحترام المتبادل

ضعوا في اعتباركم أن الشقة الخاصة بالنسبة للعديد من األشخاص قد أصبحت اليوم 

وعليه فان تلبية االحتياجات المختلفة في العيش .أيًضا مكان عمل ومكان للتعلم واللعب

ولذلك يستوجب عليكم . المشترك تتصادم اليوم أكثرمن المعتاد مع بعضها البعض

األطفال الذين يلعبون هم بحاجة إلى تسامحنا في  -االخذ بعين االعتبار وبشكل خاص 

في ة تالمثبالراحة فترات  .حاولوا تجنب األعمال المسببة للضوضاء. الوقت الحالي
 . أيضاً  الوقتسارية التطبيق في هذا المنزل السكن في قواعد قائمة 

 فصل النفايات والتخلص منها

وقت بقائكم في البيت للقيام بحملة تنظيف عامة والتخلص من لو دفعكم  وحتى

المالبس واالدوات القديمة، فإننا نطلب منكم جمع هذه النفايات الضخمة، والمالبس 

شاركونا وساهموا . والشجيرات وإبقائها حالياً في المنزل االغصان القديمة وكذلك

نرجوا منكم .  الغذاء له قيمة عالية -في تجنب النفايات، وخاصة النفايات العضوية 

اآلن إيالء اهتمام خاص لفصل النفايات الصحيح لمواصلة ضمان التخلص السلس 

 .والجيد
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