
 

 ارشادات و معلومات عن  كوفید ١٩
25 August 2020 

 
 إجرات من اجل  توفیر الحمایة للجمیع

 
 یمكنك تقلیل فرص اإلصابة بالعدوي او انتشار( كوفید ١٩) باتباع بعض العادات البسیطة

 
 ترك مسافة كافیة بینك و بین األشخاص

  النظافة الجیدة
 ارتداء قناع الوجه

 
 

 التباعد االجتماعي
  مًعا ، یمكننا إبطاء انتشار  كوفید ١٩ خالل بذل جهد واعي للحفاظ على مسافة مادیة بین بعضنا البعض.
 ثبت أن التباعد االجتماعي  من أكثر الطرق فعالیة للحد من إنتشار المرض . بالصبر والتعاون ، یمكننا

 جمیًعا القیام بدورنا
 

 هذا یعني الحرص في روتینك الیومي على تقلیل االتصال الوثیق مع اآلخرین ، بما في ذلك:
 ● تجنب التجمع مع أكثر من 6 أشخاص خارج أفراد عائلتك.

 ● تجنب األماكن المزدحمة مثل الحفالت الموسیقیة والساحات والمؤتمرات والمهرجانات.
 ● تجنب التحیات الشائعة ، مثل المصافحة والعناق مع أشخاص خارج عائلتك.

 ● الحد من االتصال باألشخاص المعرضین لخطر أكبر ، مثل كبار السن ، ومن هم في حالة صحیة سیئة.
 ● حافظ على مسافة ال تقل عن مترین من اآلخرین ، قدر اإلمكان.

 

 النظافه

 یمكن أن تساعد النظافة الصحیة المناسبة في تقلیل خطر العدوى أو نشر العدوى إلى اآلخرین :

 
 اغسل یدیك في كثیر من األحیان بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل، خاصة بعد استخدام الحمام وعند تحضیر الطعام 

 . استخدام مطهر الید المحتوي على الكحول 
 

 :عند السعال أو العطس •
 السعال أو العطس في المنادیل الورقیة  أو ثني ذراعك، ولیس یدك 

 التخلص من المنادیل الورقیة قد استخدمت في أقرب وقت ممكن في سلة النفایات وغسل یدیك بعد ذلك .
 تجنب لمس عینیك أو أنفك أو فمك بیدیك غیر المغسولة •

 
 :(تنظیف األسطح التي تستخدم كثیرآ  بالمنظفات المنزلیة لعادیة أو التبییض المخفف (1 جزءمن المبیض إلى 9 أجزاء من الماء •

 اللعب 



 الهواتف 
 اإللكترونیات

 مقابض األبواب 
 مفاتیح اإلضاءة

 الجداول السریر 
 أجهزة التحكم عن بعد التلفزیون 

 المراحیض
 

 ارتداء قناع الوجه
 إذا كنت تعاني من أعراض   كوفید ١٩وتعرضت ألشخاص آخرین ، فیجب علیك ارتداء قناع.  الوجه  یمكن أن تعمل األقنعة

 كحاجز وتساعد على منع انتشار القطرات الصغیرة عند السعال أو العطس.
 

 یوصى أیًضا بارتداء قناع  الوجه  عندما تكون في األماكن العامة. فرض نظام النقل العام في بریتش كولومبیا والعدید من
 المتاجر على العمالء ارتداء قناع  الوجه  عند استخدام الخدمات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


