
   

 !همسایگان عزیز

قدر و ارزش . توجه به یکدیگر آگاه شویم اهمیت  باعث شده است تا ما بیشتر از  کرونادر حال حاضر، چالش اپیدمی 

 .در این امر سهمی داشته باشند می توانند، و همه می آیدبا عملکرد باال بیش از همیشه به چشم  محله ای

 

 : لطفاً توجه داشته باشید

سعی کنید از . شما نیز باید اعمال شود محلهءایمنی که در اماکن عمومی اعمال می شود، در -اقدامات احتیاطی همهء

بهتر است قبل از ترک خانه و بالفاصله بعد از ورود به خانه . و مناطق مشترک خودداری کنید راه پله هاتماس در 

 .دستان خود را کامل بشویید
 

 دفع زباله و جداسازی آن 

، از شما می کنیدپیدا  آشغال هاو  آتحتی اگر در خانه زمانی برای دور ریختن 

 لباس هایحجیم،  زباله هایکه در حال حاضر تا جایی که می شود  می خواهیم

هرس شده را در خانه نگه  برگ هایزده شده و شاخ و  چمن هایکهنه و همچنین 

چرا  –مواد غذایی  زباله هایکمک کنید تا کمتر زباله ایجاد شود، به ویژه . دارید

داشته باشید که با تفکیک  ویژه ایلطفاً در این زمان توجه . ارزشندکه آنها با 

 .و نقص اطمینان حاصل شود بی عیبصحیح زباله از دفع زباله  به شکلی 

 !برای یک همزیستی سالم در محله

 امکان پذیر می تواندمناسب از آنها  نیز  فاصلهءکه کمک به همسایگان با  داده اندمتعهد قبالً نشان  همسایگان  بسیاری از 

بیایید تا برای بهتر کردن اوضاع ما نیز سهم خود را (. به عنوان مثال انجام خرید و قرار دادن آن در جلوی درب)باشد 

 !با سپاس.  ادا کنیم

 احترام متقابل

هم محل کار و هم  منزلشانبه خاطر داشته باشید که اکنون برای بسیاری از افراد 

و در این همزیستی بیش از هر زمان دیگری . مکانی برای یادگیری و بازی است

داشته  ویژه ایبنابراین مراعات . می شویمبا نیازهای گوناگون دیگران روبرو 

ما نیاز  روا داریبه خصوص برای کودکان که در حال حاضر به تحمل و  -باشید 

خودداری  می کنندکه سروصدا ایجاد  فعالیت هاییسعی کنید خودتان نیز از . دارند

 .  کنید

 .آرامش همچنان ادامه دارد دورهءدر مقررات خانه این 

 بازی و تفریحی برای کودکان پارک های

دیگر احتیاط  کودکان  تفریحی استفاده کنید، بسیار مهم است که برای تماس با  پارک هایهمراه کودکان از  می خواهیداگر 

   www.fratz-graz.atخالقانه ای برای بازی با کودکان در ایده های. حداقل یک متر فاصله باید رعایت شود -کنید 

 .وجود دارد
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