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19-كوف�د الصح�ة الطوارئ  

الخارج؟  من عدت هل  

؟ أخرى دولة من عاد شخصا �ستض�ف هل  

 

المعلومات  جميع ع� للحصول  

العدوى  مخاطر  الحتواء الالزمة   

 

�  �الرقم  اتصل
800.63.63.63 المجا��   

 

�ك الخاص :    Asl ب��د ا�تب ذلك من �دال  �
و�� إل  إل���  

prevenzione@uslumbria1.it / prevenzione@uslumbria2.it  

 

العام صالحل �مسؤول�ة ت�ف  

 

من التحديثاتآخر  ع� للحصول  

 وزارة الصحة للمساف��ن اضغط هنا  

 

�ا �  جميع جانب إ� أوم�� المواطن��  
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

