
 إن خطرت لك أسئلة، أو إن بدأت �شعر بتدهور، فاتصل بمقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص بك. 

 
 
 
 
 
 
 

 
لك  ن  . الزم م�ن

 ال تذهب إ� العمل أو المدرسة أو غ�ي ذلك من األما�ن العامة.  •
•  .  ال �ستخدم المواصالت العامة أو س�ارات التا��ي أو مشاركة الرحالت مع الغ�ي
ة العزل إن مرت   • ي    10من اآلمن إنهاء ف�ت

أ�ام ع� بدء أعراضك، و�ن كانت أعراضك �ض
ا بالح� ع� ا ساعة (يوم واحد) دون   24إلطالق لمدة تحسن، و�ن لم تكن مصاب�
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 أ�ام من تار�ــــخ خضوعك لالختبار.   10أن تن�ي العزل إن مرت 
ك.   تجنب مخالطة غ�ي

لك قدر اإلمكان، واستخدم  الزم غرفة  • ض ي م�ض
ض �ض ك من المق�مني ا عن غ�ي منفصلة بع�د�

 إن كان لد�ك واحد. 
ً

ا منفص�  حمام�
•  .(

ً
كة (افتح النوافذ مث�  تأ�د من الته��ة الج�دة ألي غرف مش�ت

لك، فارتِد   • ض ك من الناس أو إن خرجت من م�ض ي حاجة لمخالطة غ�ي
إن كنت �ض

 ال�مامة إن أمكن. 
ي 
لك.  قلل عدد الزوار �ن ن  م�ن

ة.  • ض  ال �ستقبل سوى الزوار الذين �جب أن تقابلهم ولتكن ال��ارات وج�ي
ض بحاالت طب�ة مزمنة (مثل السكري ومشكالت الرئة   • ض والمصابني تجنب المسنني

 .(  وضعف الجهاز المنا�ي
م بالتباعد.  ن  ال�ت

م بمسافة   • ض ك من الناس، فال�ت ي غرفة مع غ�ي
أقدام ع� األقل بينك   6إن تواجدت �ض

 و�ينهم قدر اإلمكان، وارتِد كمامة تغ�ي أنفك وفمك. 
ي نفس الغرفة   •

ي للمتواجدين معك �ض
ي استطاعتك ارتداء كمامة، فينب�ض

إن لم �كن �ض
 ارتداء كمامة إن توفرت كمامة. 

 قلل مخالطة الحيوانات األل�فة والحيوانات بصفة عامة.  •
 غِط سعالك وعطسك. 

 س. غِط فمك وأنفك بمند�ل عندما �سعل أو تعط  •
ي �دك.  •

ي مرفقك، ول�س �ض
ّمك أو �ض

�
ي الجزء العلوي من ك

 اسعل أو اعطس �ض
ض  • ي سلة قمامة مبطنة واغسل �د�ك. يؤدي تبطني

تخلص من المناد�ل المستعملة �ض
ا. 

�
 سلة القمامة بك�س بالست��ي إ� جعل التخلص من القمامة أ��� سهولة وأمان

 اغسل �د�ك بعد إفراغ سلة القمامة.  •

 

 اغسل �د�ك. 
 داوم ع� غسل �د�ك بالماء والصابون.  •
جفف �د�ك بمنشفة ورق�ة أو باستخدام منشفة قماش�ة ال �شاركك   •

ك استخدامها.   غ�ي
ض ال�حول ف�ه عن   • ا لل�د ع� أال �قل ترك�ي % إن لم يتوفر  60استخدم معقم�

 الماء والصابون. 
 ارتِد ال�مامة ع� أنفك وفمك. 

لك لمقابلة مقدم  إن أمكن، فارتِد ال�مامة إن كنت مضطر�  • ض ا إ� مغادرة م�ض
 الرعا�ة الصح�ة. 

ك من الناس.   6إن أمكن، فارتِد ال�مامة عندما تكون ضمن مسافة  •  أقدام من غ�ي
ە.  ل وتطه�ي ن  تنظ�ف الم�ن

ي �ك�� لمسها" مثل الُنضد والمراح�ض ومقابض   • نظف كل المناطق "اليت
ي  الصناب�ي وأسطح الطاوالت ومقابض األبواب وأجهزة التحكم  

عن بعد �ض
ا، و�استخدام   التلفاز والهواتف والطاوالت المجاورة للفراش يوم��

ل�ة المعتادة.  ض  المنظفات الم�ض
 أ��� من معدل التنظ�ف إن بدت األسطح متسخة.  •
 نظف أي أسطح قد يتواجد عليها الدم و/أو سوائل الجسم و/أو اإلفرازات.  •
 إن أمكن، فارتِد قفاز�ن أثناء تنظ�ف األسطح.  •
تان من المب�ض إ�  • ا (ملعقتان صغ�ي ا مخفف�  مبّ�ض�

ً
  4استخدم محلو�

ا.  ل�� ض ا م�ض  أ�واب من الماء) أو مطهر�
ي الطعام باستخدام صابون األطباق والماء   •

ي تنظ�ف األطباق وأوايض
ينب�ض

 الساخن بعد كل استخدام. 
ا.  •  يوفر استخدام غسالة األطباق مع دورة تجف�ف مستوى تنظ�ف إضاف��

 الغس�ل. 
مكن تنظ�ف األقمشة وأغط�ة الفراش باستخدام الماء وصابون  � •

ل.  ض ي غس�ل الم�ض
 الغس�ل المعتاد وال دا�ي لفصلها عن با�ت

 التعامل مع القمامة. 
ي   •

ي ك�س بالست��ي عادي والتخلص منها �ض
�مكن تعبئة كل القمامة �ض
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ض أن �الحظ أغلب الناس هدوء األعراض بعد  • أ�ام، ول�ن إن   3ُ�ف�ت
لم �حدث ذلك فاتصل بمقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص بك. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2020أ�ت��ر  16لتحد�ث المعلومات هو آخر تار�ــــخ 

 
وس كورونا   )COVID-19( 2019اّطلع ع� م��د من المعلومات عن مرض ف�ي

وس كورونا  وس مستجد. وهو ينتقل عن ط��ق القطرات التنفس�ة للشخص المصاب  ) �سببه  COVID-19(   2019مرض ف�ي ف�ي
ل أو �قومون ع� رعايته. �مكنك الحصول ع�   ض ي نفس الم�ض

ە الذين �خالطهم عن قرب، كاألشخاص الذين �ع�شون �ض بالعدوى إ� غ�ي
وس كورونا  ون�ة لمرا�ز مكافحة األمراض  ) ع� الصفحة اإلل��ت COVID-19(  2019أحدث المعلومات حيت تار�خه �شأن مرض ف�ي

 ) ع�ب الرابط: Centers for Disease Control and Prevention, CDCوالوقا�ة منها ( 
https//:www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 

وس كورونا   ) COVID-19( 2019مرض ف�ي
وس كورونا  : أعراض مرض ف�ي ي

 )COVID-19( 2019العزل الذايت
 ° فهرنها�ت) و/أو السعال و/أو ضيق التنفس 100.4الح� (

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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