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 الغير مطعمير  
 عامة الناس 

  
ل , االماكن العامة لمكان العمل, التواص -خارج المي   االجتماعي ل   ي المي  

 
 ف

 خذ اللقاح
 معلومات عن اللقاح 

ي اقرب وقت ممكن معلومات عن اللقاح
ي اقرب وقت ممكن خذ ●   ●خذ اللقاح ف 

اللقاح ف   

   معلومات عن اللقاح

 التباعد الجسدي 
 الغير مطعمير  

ل 6أبتعد عن االخرين مسافة  ● ي األماكن المغلقة أو المفتوحة  أقدام عىل االقل عندما تكون خارج المن  
سواء ف   

ها أمر مقبول   ● ي وركوب الدراجة وغنر
ل كالمش  ممارسة االنشطة الفردية خارج المن    

كبار السن أحذر من توسيع التواصل مع   ●  
ي من  عالقاتتجنب ال ●

، وخاصة األشخاص الذين قد يعانون من نقص   امراض مزمنةالوثيقة مع أي شخص يعان 
 المناعة 

CDC Travel Guidelines أتبع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسفر عىل الموقع   ● 

ال حاجة للتباعد مع االشخاص الذين ليس لديهم  ●
 أعراض، اال أذا كانوا تحت الحجر الصحي  

   مع مراعاة التباعد ممارسة االنشطة الخارجية  ●

غطية الوجه أ  
 الغير مطعمير  

ي األماكن المغلقةغطاء الوجه  إرتد  ●
ف   

ي األماكن رتد  غطاء الوجه إ ●
العامة المزدحمة  ف   

اذا كانت لديك أعراضإرتد  غطاء الوجه  ●   

ل   ● ي المن  
ال يوىص بإرتداء أغطية الوجه ف 

لألشخاص الذين ليس لديهم أعراض، اال أذا كانوا  
 تحت الحجر الصحي  

إرتداء أغطية الوجه لألشخاص الذين لديهم  ●
 أعراض 

 غسل اليدين 
 الغير مطعمير  

ة المالمسة، العطاس/   20أغسل يديك بشكل متكرر ولمدة ال تقل عن  ● ثانية، خصوصا بعد لمس االسطح الكثنر
 السعال/ لمس الوجه، او قبل تناول الطعام 

ي حالة صعوبة او عدم التمكن من غسل اليدين  ●
 
أستخدم معقم اليدين ف  

  20ولمدة ال تقل عن بشكل متكرر غسل اليدين ●  
ة المالمسة,  ثانية, خصوصا بع د لمس االسطح الكثنر

 العطاس/ السعال/ لمس الوجه, أو قبل تناول الطعام

 مراقبة المرض 
 الغير مطعمير  

وس كورونا ● ل, إرتد  الكمامة, أذا كانت لديك أعراض مشابهة ألعراض االنفلونزا او مشابهة ألعراض فنر ي المي  
 
 ف

َ
  أبق

  واتصل بمقدم الرعاية الصحية 
أعراض   قلل من تواصلك مع االشخاص الذين لديهم  ●  

وس كورونا ●انتبه لألعراض الشبيهة ب اعراض فنر   
ا بأعراض تشبه

ً
وس   ●إذا كنت مريض اعراض فنر

ا ، واخضع للفحص ، وابتعد عن  كورونا 
ً
، فارتد  قناع

 اآلخرين ، واتصل بمقدم الرعاية الصحية 

 التطهنر 
 الغير مطعمير  

ة المالمسة كن حذرا من ● أنتقال الجراثيم عنر االسطح الكثنر  
ة المالمسة                                                            ● ة االسطح الكثنر تجنب أن تلمس يدك مباش   
ة المالمسة وذلك حير  يصعب  ●  ة االسطح الكثنر أستخدم المنشفة الورقية أو المالبس كعازل لتجنب لمس يدك مباش 

 تجنب لمس هذه االسطح  
ة المالمسة أغسل يديك أو أستخدم معقم  ●  اليدين بعد لمس االسطح الكثنر
ا, خصوصطّهر    ● ة المالمسة ) االبواب, المقابض, مفاتيح االضاءة, وأدوات الحمام(  ا كثنر االسطح الكثنر  

ة المالمسة    ● ا، خصوصا االسطح الكثنر طّهر كثنر
االضاءة.الحمامات(  حاالبواب, ,المقابض, مفاتي)  

ي المجتمع    19-مؤش  خطورة االنتشار لكوفيد 
 
  مؤش  الخطر عل اللون االصفر-   معتدل  ف

 توجيه األشخاص الغير مطعمير  
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 الغير مطعمير  
المعرضير   السكان 

للخطورة او الفئات  
 الضعيفة منهم 

وس كورونا :  60النسبة للبالغير  الذين تزيد أعمارهم عن ب هم من السكان المعرضير  لخطر شديد من فير عاما، االشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، وغير  

ي يجباإلجراءات  و  التطعيم  بشأنالرعاية الصحية الخاص بك  أستش  مقدم ●
. عليك اتخاذها  الوقائية  الت   

ل● ي المي  
 
 ف

َ
ل  قدر االمكان, أبق ل , أعتمد عل المساعدة للحصول عل االحتياجات من خارج المي    بعيدا عن أولئك الذين يعملون خارج المي  

َ
. أبق  

ي االماكن العامة المغلقة و االماك ●
 
ي اي وقت ف

 
   . ن الخارجية المزدحمة إرتِد غطاء الوجه ف
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ل عامة الناس       , االماكن العامة لالعمل, التواصمكان  -خارج المي   االجتماعي ل   ي المي  
 
 ف

 التباعد الجسدي 
 المطعمير  بشكل كامل 

عن  أقدام  6- 3لمزيد من الوقاية والحذر ,يأخذ بنظر االعتبار المحافظة عىل التباعد الجسدي لمسافة    ●
ل     االخرين خارج المن  

ها أمر مقبول   ● ي وركوب الدراجة وغنر
ل كالمش  ممارسة االنشطة الفردية خارج المن    

CDC Travel Guidelines أتبع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسفر عىل الموقع  ●    

ال حاجة للتباعد مع االشخاص الذين ليس لديهم  ●
 أعراض، اال أذا كانوا تحت الحجر الصحي 

 أقنعة الوجه 
 المطعمير  بشكل كامل 

ي  الكمامة رتداءإ لمزيد من الحماية والحذر, يأخذ بنظر االعتبار  ● 
ية المزدحمة  االماكن المغلقة واالماكن الخارجف 

 عندما يصعب التباعد الجسدي  
  اذا كانت لديك أعراض إرتد  غطاء الوجه  ●

ل لألشخاص   ● ي المن  
ال يوىص بإرتداء أغطية الوجه ف 

الذين ليس لديهم أعراض، اال أذا كانوا تحت الحجر  
 الصحي 

إرتداء أغطية الوجه لألشخاص الذين لديهم أعراض ●  

 غسل اليدين 
 المطعمير  بشكل كامل 

ة  20أغسل يديك بأستمرار لمدة ال تقل عن   المالمسة, العطاس/ ثانية, خصوصا بعد لمس االسطح الكثنر ● 
 السعال/لمس الوجه,او قبل تناول الطعام 

ي حالة صعوبة غسلهما او عدم التمكن من ذلك 
 ●أستخدم معقم اليدين ف 

ثانية, خصوصا  20غسل اليدين بأستمرار لمدة ال تقل عن   ● 
ة المالمسة, العطاس/ السعال /   بعد لمس االسطح الكثنر

 لمس الوجه, او قبل تناول الطعام  
 

 مراقبة المرض 
 المطعمير  بشكل كامل 

وس كورونا, ارتد  ا  ي  الكمامة ذا كانت أعراض المرض مشابهة العراض االنفلونزا او  فنر
,قم باجراء االختبار, أبق  ف  ● 

ل, تواص صحية مع مقدم الرعاية ال   لالمن    
قلل من تواصلك مع االشخاص الذين لديهم أعراض   ●   

وس كورونا     ●كن عىل دراية بأعراض فنر
وس كورونا ارتد   ●   اذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض فنر

لك ,قم بأجراء  الكمامة  بعيدا عن االخرين داخل من  
َ
,أبق

 االختبار وتواصل مع مقدم الرعاية الصحية 

 التطهنر 
بشكل كامل المطعمير    

ة المالمسة   ● كن حذرا من أنتقال الجراثيم عنر االسطح الكثنر  
ة المالمسة  ● تجنب أن تلمس يدك العارية االسطح الكثنر  
ة المالمسة كالمنشفة الورقية أو  ● ي تحول دون لمس يدك العارية لالسطح الكثنر

أستخدم بعض االشياء الت 
 المالبس وذلك حير  يصعب تجنب مالمسة هذه االسطح  

ة المالمسة   ● أغسل يديك أو أستخدم معقم اليدين بعد لمس االسطح الكثنر  
ا,    ● ة المالمسة)المقا ا خصوصا طّهر كثنر ( ,الخبض/مفاتيح االضاءة السطح الكثنر  

ة   زيادة الحذر من انتقال الجراثيم عنر االسطح الكثنر ● 
 المالمسة 

ة   تطهنر ممارسة التعقيم , مع أهمية   ● االسطح الكثنر
المالمسة )االبواب/ المقابض,مفاتيح االضاءة, دورات  

 المياه( 

لسكان المعرضير  للخطورة ا

 او الفئات الضعيفة منهم 
كامل المطعمير  بشكل    

هم من السكان المعرضير   60النسبة للبالغير  الذين تزيد أعمارهم عن ب وس  لخطر شديد  عاما،االشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، وغير كورونامن فير  
ي االماكن العامة المغلقة  إرتداء ياخذ بنظر االعتبار  ●

 
الوثيقة مع األشخاص غير المطعمير  ، عالقات ال تجنب، حت  إذا تم تطعيمك بالكامل لزيادة مستوى الحماية لديك غطاء الوجه ف

ي يجب عليك اتخاذها أ
ستش  مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن اإلجراءات الوقائية اإلضافية الت   

 
 
 

ي المجتمع    19-مؤش  خطورة االنتشار لكوفيد 
 
  مؤش  الخطر عل اللون االصفر-   معتدل  ف
 توجيه األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل  

 


