ما هوCOVID 19I

كيف يتم منعه

إنه مرض ينتقل عن طريق فيروس تاجي جديد تم
اكتشافه ألول مرة في ديسمبر  2019في الصين

 2مرت

كيف يتم نقله

1
االتصال عن قرب (أقل من  2مرت)
لشخص مريض عند التحدث أو
السعال أو العطس تنبعث قط رات
فريوسية تذهب إىل فم أو أنف أو عيون
الشخص اآلخر

2

2

اغسل يديك بشكل متكرر
بالصابون واملاء أو مطهر كحويل
مائي:

الكمامة هي من تدابري
الوقاية و الحفاظ عىل
املسافة وغسل اليدين يساعد
عىل وقف العدوى بني
األشخاص

الستخدامها بشكل صحيح
قبل وبعد رعاية
شخص مريض

3

عند الدخول
والخروج من العمل

عند املغادرة ودخول
املنزل

4
5
ال تشارك

بدون تنظيف ،
االكواب،
زجاجات ماء ،
أدوات املائدة

2

تنظيف األشياء
أو األسطح التي
قد تكون ملوثة
(وسائلالتنقل
واألسطح واألدوات
)ومعداتالعمل

مسافة أمان  2مرت ،
يف التنقل  ،املداخل ،
املخارج  ،غرف تبديل
املالبس  ،امل راحيض وأماكن
العمل

إذا كان لديك أعراض المرض ،ال تذهب الى العمل

4

تجنب ملس الكمامة أثناء ارتدائها .إذا
تم ذلك  ،اغسل يديك

أزلها من الخلف حتى ال تلمس الجهة
األماميةللكمامة

5
6

اغسل يديك قبل ارتدائها دون ملس
الجهة األمامية للكمامة

غطي الفم واألنف بالكمامة بحيث
تكون محكمة

3

تنظيف األشياء أو األسطح
التي قد تكون ملوثة

إذا كانت لديك أي شكوك  ،اتصل بمركز
الصحة الخاص بك أو بخدمة مجلس
الصحة 948290290

في العمل

1

بعد تنظيف األنف أو
السعال أو العطس

إذا كنت تسعل أو تعطس :قم
بتغطية فمك بساعدك أو
باستخدام أنسجة يمكن التخلص
منها ورميها يف سلة املهمالت

املصافحة أو ملس األشياء أو
األسطح امللوثة بهذه القط رات

coronavirus.navarra.es

1

الحفاظ عىل مسافة أمان
 2مرت مع اآلخرين

كيفية استخدام الكمامات
بشكل جيد

ال تستخدمها إال مرة واحدة

اغسل يديك بعد تغيريها أو التخلص
منها

كن حذرا! قد يؤدي االستخدام الغير السليم إلى
المزيد من المخاطر

ماذا أفعل إذا كان لدي أعراض؟

بالتضامن و بعقالنية

إذا أحسست فجأة باعراض تنفسية حادة
)حمى أو سعال أو ضيق يف التنفس(:

البقاء يف املنزل قد أثمر .تمكنا من وقف انتقال الفريوس التاجي.
ولكن ال يزال هناك طريق طويل لنقطعه
هناك خطر من مآزق جديدة إذا لم يتم تنفيذ التدابري الوقائية.
تجنب التجمع

يف العمل من الرضوري أن:
البقاء يف املنزل دون املغادرة.
ال تذهب للعمل.

1

تضمن الرشكات املداخل  ،املخارج  ،التنظيم ،
اماكن وأدوات عمل آمنة ...مشاركة املوظفني يف
.القرارات الوقائية

فريوس كورونا:

الحفاظ عىل التحدي
الجماعي مل واجهة
هذه الجائحة

عىل كل شخص أن يلتزم بالسلوكيات الوقائية

2

اتصل باملركز الصحي  ،حيث سيتم تقييم وضعك
واتخاذ التدابري املناسبة .إذا كان خارج ساعات عملهم ،
اتصل بالرقم  948290290ملجلس الصحة

إذا كانت لديك أسئلة  ،فاتصل بخدمة الوقاية أو
خدمة الصحة املهنية التابعة ملعهد الصحة العامة
واملهنية  ،عىل هاتف 848428948
من املهم جدًا الحفاظ عىل االجتهاد الفردي والجماعي.
تذكر أن هذه الحالة ستنتهي.

بمركز الصحة الخاص بك أو

بني الجميع سنتغلب عىل
هذه الجائحة

948 290 290

3

إذا كنت بحاجة إىل
عناية عاجلة ،
اتصل بالرقم 112

لنتضامن بيننا و
نتعاملبطريقة
عقالنية
نحن نراهن بالكثري

