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Updated February 28, 2022 

ل عامة الناس       ز ,راالماكنرالعامةرلمكانرالعمل,رالتواصر-خارجرالميز االجتماعي لر  ز رالميز ي
ز
 ف

 ● تجنب االماكن المزدحمة العامة المغلقة عندمل يصعب التباعد الجسدي   التباعد الجسدي 

 CDC Travel Guidelines أتبع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسفر على الموقع ● 

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

 تحت الحجر الصحي 

 ● إرتِد غطاء الوجه اذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض كوفيد  تغطية الوجه 

حالة التطعيم الخاصة بك ومستوى  ب  دركم .يالشخص بناًء على تفضيلك● ارتِد غطاء الوجه 

. الشخصية الخطورة   

افراد أسرتك معرضين لخطر  أحدكنت انت او  ء الوجه اذااغط ارتدِ      ● 

   خطيرةكبير من االمراض ال

اصابتك او اي شخص اخر من افراد   تاذا ثبت أغطية الوجه  أرتدِ ● 

مع صعوبة العزل التام  المنزل بفيروس كوفيد  

 ● إرتِد غطاء الوجه اذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض كوفيد 

  

ثانية، خصوصا بعد لمس االسطح الكثيرة  20● أغسل يديك بشكل متكرر ولمدة ال تقل عن  غسل اليدين

 المالمسة، العطاس/ السعال/ لمس الوجه، او قبل تناول الطعام 

 ● أستخدم معقم اليدين في حالة صعوبة او عدم التمكن من غسل اليدين

خصوصا بعد لمس  ثانية،  20● أغسل يديك بشكل متكرر ولمدة ال تقل عن 

االسطح الكثيرة المالمسة، العطاس/ السعال/ لمس الوجه، او قبل تناول  

 الطعام 

أبَق  قم باالختبار , ●أذا كانت لديك أعراض مشابهة ألعراض االنفلونزا او فيروس كورونا, إرتِد الكمامة, مراقبة المرض 

, تواصل مع مقدم الرعاية الطبية في المنزل  

تواصلك مع االشخاص الذين لديهم أعراض● قلل من    

●أذا كانت لديك أعراض مشابهة ألعراض االنفلونزا او فيروس كورونا, 

تواصل  قم باالختبار ولمنزل,بعيداً عن االخرين داخل ا إرتِد الكمامة, أبقَ 

. مع مقدم الرعاية الطبية  

السكان المعرضين 

للخطورة او الفئات  

 الضعيفة منهم

استشارة مقدم الرعاية الصحية حول اجراءات الوقاية   كورونافيروس عند االصابة ب عالية ةر وخطيعانون من حاالت مرضية مرتبطة ب و عاما 65الذين تزيد أعمارهم عن  شخاصالجب على ا توي

 االضافية التي يجب عليهم أتخاذها  

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html 
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