
عار مراكز ش

مراقبة األمراض 

ة منهاوالوقاي

كيف تحمي نفسك واآلخرين 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html :نسخة متاحة ھنا 

كيفية انتشار المرض
(. 91-كوفيد)نا المستجد وال يوجد في الوقت الحاضر أي لقاح للوقاية من مرض فيروس كور •

 . للوقاية من الفيروس هو تجنب التعرض له ىإن الطريقة المثل •

:يتمثل انتشار الفيروس في انتقال العدوى من شخص آلخر عن طريق •

 (أقدام 6في حدود )المخالطة لشخص  «

 رذاذ الشخص المصاب عند الكحة أو العطاس أو الكالم  «

أو دخوله للرئتينرذاذ الشخص المصاب لفم أو أنف األشخاص المخالطين،  دخول« 

-كوفيد)المستجد  روناوأن فيروس ك مؤخراً إلىبعض الدراسات التي أجريت  أشارت« 
.ظهر عليهم أعراض الفيروستقِبَل أشخاص ال  قد ينتشر من( 91

 يجب على الجميع
 غسل اليدين باستمرار

ي مكان عام أو بعد دائماً بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على األقل بعد تواجدك ف اغسل يديك •

 .أو العطاس التمخط أو السعال

يك يدافرك  %.06 نسبة كحول تبلغيحتوي على فاستخدم مطهراً لأليدي إذا لم يكن هناك ماء وصابون  •

 .فا من آثار الكحولج  بالكامل من جميع الجوانب حتى ت

.غير مغسولة بأيدي لمس عينيك وأنفك وفمكب تجن •

تجنب االتصال المباشر

 .خرين قدر اإلمكانمع اآلالحد من االتصال  •

.باألشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية تجنب االتصال المباشر •

 .الحرص على وجود مسافة بينك وبين اآلخرين •

، ومع ذلك يمكن أن يتسببوا حاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهمتذكر أن هناك أشخاصاً  «

.في نقل العدوى

 لإلصابة عرضةلألشخاص الذين هم أكثر  بصفة خاصة أمًرا مهماً  هذا عدي  « 

   بأعراض حادة.

 المجموعة اإلسبانیة ش،م،م لخدمات ترجمة الوثائق. أنجزت الترجمة من 
 قبل  المجموعة اإلسبانیة التي ال تعتبر تمت  ترجمة ھذه الوثیقة كمجاملة من

قبل   .مراكز مراقبة األمراض والوقایة منھا عضوا في
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قم بتغطية فمك وأنفك بكمامة من القماش أثناء تواجد اآلخرين 

قد تنقل عدوى فيروس كورونا المستجد )كوفيد-91( لآلخرين حتى لو لم تشعر بأعراض المرض. • 

يجب على الجميع ارتداء كمامة من القماش في األماكن العامة وعند التواجد بين األشخاص الذين ال  •

 .خاصة عندما يصعب الحفاظ على التباعد االجتماعي منازلهم،في معهم يعيشون 

طفال الصغار تحت سن الثانية للكمامات القماشية، أو أي شخص يعاني من صعوبة ال ينبغي استخدام األ« 

 .ن على إزالة الكمامة دون مساعدةالوعي أو المعاقين أو غير القادريفي التنفس، أو فاقد 

 .في حالة إصابتك ة األشخاص اآلخرينالغرض من الكمامة القماشية هو حماي •

 .الرعاية الصحية مجال تستخدم الكمامة المخصصة للعاملين فيال  •

.ال تعد الكمامة القماشية بديالً عن التباعد االجتماعي. أقدام بينك وبين اآلخرين 6حافظ على مسافة  •

ساالسعال والعط التغطية عند

.بمنديل عند السعال أو العطس أو استخدام الجزء الداخلي من مرفقك قم دائًما بتغطية فمك وأنفك •

 .عن طريق وضعها في سلة المهمالت تخلص من المناديل المستعملة •

، ي حالة عدم توافر الصابون والماءف. ثانية على األقل 02اغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة  •

 .الكحول على األقل٪ من 02نظف يديك بمطهر لليدين يحتوي على 

التنظيف والتطهير

 تنظیف وتطھیر األسطح التي یتكرر لمسھا یومیًا. یشمل ھذا الطاوالت ومقابض األبواب ومفاتیح اإلضاءة •
والمناضد الرخامیة والمقابض والمكاتب والھواتف ولوحات المفاتیح والمراحیض والحنفیات واألحواض. 

.استخدم المنظفات أو الصابون والماء قبل التطهير :متسخةالنظف األسطح  •

المطهرات المنزلية الم سجلة بوكالة حماية  قائمةمعاينة يمكنك .  ت المنزليةوبعدها قم باستخدام المطهرا •

 .البيئة هنا

أنجزت الترجمة من قبل المجموعة اإلسبانية ش،م،م لخدمات ترجمة الوثائق. 
الوثيقة كمجاملة من قبل المجموعة اإلسبانية التي ال تعتبر تمت ترجمة هذه 

  عضوا في مراكز مراقبة األمراض والوقاية منها.
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