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 ارشادات و معلومات عن فیروس كورونا

20 March 2020 
 التوصیات والمعلومات األساسیة

 
 إجرات من اجل  توفیر الحمایة للجمیع

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

 
 ترك مسافة كافیة بینك و بین األشخاص

 النظافة الجیدة
قناعا إذا لم تكن مریضآ ال ترتدي  

 تجنب السفر الغیر ضروري
 

 ترك مسافة كافیة بینك و بین األشخاص
 

 معا، یمكننا إبطاء انتشار كوفید ١٩
البعض. وقد ثبت أن االبتعاد االجتماعي والبدني ھو أحد أكثر الطرق فعالیة للحد بعضنامن خالل بذل جھد واع للحفاظ على مسافة مادیة بین 

المرض أثناء تفشي المرض. وبالصبر والتعاون، یمكننا جمیعا أن نقوم بدورنامن انتشار  . 
 

 :وھذا یعني إجراء تغییرات في روتینك الیومي لتقلیل االتصال الوثیق مع اآلخرین، بما في ذلك

     تجنب التجمعات غیر الضروریة، حتى بین العائلة واألصدقاء 

العناق والقبالتتجنب التحیات الشائعة، مثل المصافحات و   

 تجنب األماكن المزدحمة مثل الحفالت الموسیقیة والساحات والمؤتمرات والمھرجانات 

 الحد من االتصال باألشخاص األكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وأولئك الذین یعانون من سوء الصحة

األماكن العامةتجنب األماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق وأماكن العبادة والحدائق وغیرھا من   

، قدر اإلمكاناألشخاص األخرینالحفاظ على مسافة ال تقل عن  (حوالي مترین) عن   
 

 النظافھ

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

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

الصابون والماء  استخدام مطھر الید القائمة على الكحول   	
 

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

o	 وغسل یدیك بعد ذلك قد استخدمت في أقرب وقت ممكن في سلة النفایات المنادیل الورقیة التخلص من  	
 

	تجنب لمس عینیك أو أنفك أو فمك بیدیك غیر المغسولة	•
•	 أجزاء من الماء) 9جزء التبییض إلى  1لعادیة أو التبییض المخفف (  المنزلیة بالمنظفات  التي تستخدم كثیرآتنظیف األسطح   : 

	
اللعب   
	

الھواتف  	
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 اإللكترونیات
مقابض األبواب   

 مفاتیح اإلضاءة
الجداول السریر   
أجھزة التحكم عن بعد التلفزیون   

 المراحیض
 
 

 ارتداء أقنعة
 

١٩ كوفید (باستخدام قناع لمنع انتشار إذا كنت فردًا سلیًما ، فال ینصح  

في حال عدم التخلص  من األقنعة بطریقة  ارتداء قناع عندما  ال تكون مریضا قد یعطي شعورا زائفا بان.ھناك خطر محتمل للعدوى 
كما أنھا تحتاج إلى تغییر متكرر سلیمة  

    

في حال انتظارك للحصول   ١٩ كوفید الرعایة الصحیة الخاص بك ارتداء قناع إذا كنت تعاني من أعراض   مقدم ومع ذلك، قد یوصي
 .  الصحیةعلي الرعایة 

من  في ھذه الحالة ، تعد األقنعة جزًءا مناسبًا من تدابیر الوقایة من العدوى ومكافحتھا. یعمل القناع كحاجز ویساعد على منع قطرات صغیرة
عند السعال أو العطس األنتشار . 

 
 مخاطر اإلصابة بالفیروس كورونا

 
بالنسبة لبعض الناس الذین یعیشون في كنداھناك خطر متزاید   

عاًما فأكثر 65یبلغ من العمر   
 مع ضعف الجھاز المناعي

)المزمنة( مع الحاالت الطبیة األساسیة  
 

الغیر ضروريینصح حالیا الناس الذین یعیشون في كندا تجنب جمیع السفر   
 

كونة إجراءات حكومیة، كل شخص لھ دور یلعبھ. فاألمر یتطلب أكثر من )١٩ كوفید( من أجل التخفیف من آثار   
 یتطلب العمل من قطاع الصحة من اجل

 )١٩ كوفید( أن یساعد بلدنا على االستعداد في حالة الطوارئ من خالل فھم كیفیة انتشارلكل واحد منا وسالمة مجتمعاتنا. یمكن صحة 
 .وكیفیة حمایة أنفسنا وكل من حولنا
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