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  اإلجراءات الواجب اتخاذھا ضد الوباء

 

    ؛ عند تحیة اآلخرینتجنب المصافحة والقبلة   .1

 :اغسل یدیك بانتظام وبشكل كامل 2 .
 ثانیة على األقل ؛ 20لمدة  بسائل مطھربالماء والصابون أو  -
على الفراغات بین األصابع و ركز  الیدین معصميأغسل  -

 .واألظافر
  
لمس وجھك، ما لم تكن قد غسلت یدیك مسبقًا ،  . احذر من3    

جسمك: العیون واألنف والفم لالفیروس ب االصابةللحد من خطر 
  ھي الطرق الرئیسیة لدخول الفیروس إلى الجسم

عند مرورك بجھاز ل استخدام شاراتك یفض. یجب ت4
 :المؤسسة للرقابة بدل أصبعك

البقاء على قید الحیاة عشرات من  كورونا یمكن لفیروس
الدقائق ، حتى بضع ساعات ، على األسطح مثل أزرار 

، واألوراق النقدیة، جھاز المؤسسة للرقابةوالمصعد ، 
 والعمالت المعدنیة أو حتى مقابض األبواب، ولوحات

یحافظ فقط غسل الیدین بانتظام ه مفاتیح الكمبیوتر ووحد
  .على الحمایة من العدوى المحتملة

  
  
  
  
  

  

أو  عطسھم في حالة المن األشخاص الذین  ینلحفاظ على مسافة متر. ا5
  .السعال

وال یمكن احترام ھذه المسافة ، یُنصح "بإدارة  ضیقاعندما یكون المكان  
    ظھرك للشخص المریض ؛

جنب الذھاب إلى مكان العمل في حالة وجود أعراض مثبتة مثل الحمى ت 6.
  نصیحة طبیبك ضروریة) ؛(  أو السعال

في حالة  في ملتوي مرفقكأو  منادیل النظافة العطس والسعال في .یجب , 7  
  ؛یومیا المستعملةحتى ال تودع أي فیروسات على األشیاء  عدم وجود مندیل



         COVID-19 - وباء كورونا 
 

___________________________________________________________________________  
  

مصلحة االتصال –مشروع الربط الوطني   

. ال تذھبوا إلى 1155الرقم المجاني واتصل ب. الزم البقاء في المنزل 8
 في حالة في حالة االشتباه باالصابة أو ظھور االعراض الحالت المستعجلة

المشتبھ في إصابتھا بالفیروس (الحمى والسعال والصداع) الرأس وأوجاع 
حالت ال الحالت المستعجلةإلى  واالجسم وصعوبات في التنفس). ال تذھب

بلغوا عن حالتكم وعن عنوانكم  .مرضى آخرین واى ال تصیبحت المستعجلة
  .عبر الرقم المجاني أعاله

  

 

 

 :عند عودتھممن مناطق موبوءة یجب علیھم  القادمین بالنسبة لألشخاص

 ؛لمواصلة عملھمإذن العمل عن بعد طلب  . 1 

ا من  14البقاء في المنزل لمدة أسبوعین (لمدة  .2  تاریخ العودة) ؛یومً

 .مرتین في الیومالجسم مراقبة درجة حرارتك  .3

  مراقبة ظھور أعراض الجھاز التنفسي (السعال وصعوبة التنفس.) ؛ .4

ا بعد  14في حالة االتصال مع أشخاص آخرین خالل  ةجراحی كمامة. ارتداء 5  ؛ ةعودالیومً

ساعات (یوصى بالرجوع إلى توصیات  8و  3بین  الكمامة الجراحیة استخدامھا فردي ولمدة تتراوح -
 الشركة المصنعة) ؛

 تجنب التردد على األماكن العامة ، وخاصة محالت السوبر ماركت والمطاعم والسینما ... ؛ .6

ا من  14األشخاص الذین كنت على اتصال وثیق بھم في منزلك خالل أرقام ھواتف اكتب أسماء و .7 یومً
 المتابعة ؛

الحاالت ) دون الذھاب إلى 1155الرقم المجاني لسلطات الصحیة المحلیة (اتصل بااالمنزل وي ابق ف. 8
في حالة ظھور أعراض تشتبھ في اإلصابة بالفیروس (حمى ، سعال ، صداع ، آالم في الجسم  المستعجلة

 لسلطات. اتصل باحتى ال تصیب مرضى آخرین الحاالت المستعجلة، صعوبات تنفسي). ال تذھب إلى 
  ,)1155الرقم المجاني الصحیة المحلیة (

 نتمني لكم صحة جیدة ..................


