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ل-مكان العمل, التواصل االجتماعي , االماكن العامة  عامة الناس      ز ل خارج المنز ز ي المنز
ز
 ف

ذا كنت غير ملقحاً, خذ اللقاح االن أ  معلومات عن اللقاح   ● 
اذا كنت ملقحاً, خذ الجرعة التعزيزية  ● 

 ● خذ اللقاح  معلومات عن اللقاح 

ل قدر االمكان     التباعد الجسدي     ز ي المنز
أبق فز ● 

ل   ● ز تجنب االتصال الوثيق مع االخرين من خارج المنز  
م عىل االقل  اقدا  6ابق بعيدا عن االخرين مسافة  ●  
ة   –  الزحامتجنب  ● ال تحضز التجمعات والمناسبات الكبنر  
ممارسة االنشطة الخارجية مع الحفاظ عىل التباعد   ●  

CDC Travel Guidelines  أتبع المعلومات التوجيهية المتعلقة  بالسفر عىل الموقع ● 

ال حاجة للتباعد مع االشخاص الذين ليس لديهم   ●
 أعراض, اال اذا كانوا تحت الحجر الصحي  

الخارجية مع الحفاظ عىل   االنشطةممارسة  ●
    باعد الت

ي االماكن المغلقة غطاء أرتِد    أغطية الوجه      
الوجه فز ● 

ي غطاء ا   أرتدِ  ●
االماكن العامة المزدحمة   لوجه فز  

غطاء الوجه اذا كانت لديك اعراض    ارتدِ  ●  

ال يوىص بارتداء أغطية الوجه لالشخاص الذين   ●
 ليس لديهم أعراض , اال اذا كانوا تحت الحجر الصحي  

أرتداء اغطية الوجه لالشخاص الذين لديهم   ●
 أعراض  

ة المالمسة، العطاس/   20أغسل يديك بشكل متكرر ولمدة ال تقل عن  ●  غسل اليدين         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 فز  

20ولمدة ال تقل عن بشكل متكرر غسل اليدين   ●  
ة المالمسة, ثانية,   خصوصا بعد لمس االسطح الكثنر  
 العطاس/ السعال/ لمس الوجه, أو قبل تناول الطعام

 

ي من الاذا   ●  مراقبة المرض      
لقم بالفحصنفلونزا او اعراض كوفيد , ارتِد كمامة , اال زكام , الحساسية, كنت تعانز ز ي المنز

ز
,  , أبق ف

 وتواصل مع مقدم 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  

، فارتِد قناًعا ، واخضع للفحص ، وابتعد عن كورونا   
، واتصل بمقدم الرعاية الصحية  آلخرينا   

ة المالمسة                                                            ●   التطهنر             ة االسطح الكثنر تجنب أن تلمس يدك مباشر  
ة المالمسة  ●  أغسل يديك أو أستخدم معقم اليدين بعد لمس االسطح الكثنر
ا, خصوصطّهر    ● ة المالمسة ) ا المقابض, مفاتيح االضاءة, الخ (  ا كثنر االسطح الكثنر  

  

ا, خصوصطّهر    ● ة المالمسة   ا كثنر االسطح الكثنر
 )المقابض, مفاتيح االضاءة, الخ ( 

  

ز   السكان المعرضير
 للخطورة أو الفئات 
 الضعيفة منهم     
 

ز الذين تزيد أعمارهم عن  ايد من    65بالنسبة للبالغير ز ز لخطر من  وس كورونا: عاما, االشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة, واالخرين من السكان المعرضير فنر  

ي يجب عليك أتخاذها. أستش  مقدم الرعاية ال ●
صحية الخاص بك بشأن التطعيم واالجراءات الوقائية االخرى الت    

ل قدر االمكان,  بقأ   ز ي المنز
ز
ل  ف ز ل, أبق بعيدا عن اولئك الذين يعملون خارج المنز ز أعتمد عل المساعدة للحصول عل االحتياجات من خارج المنز   ● 

 

الخطر عل اللون االحمر شديدة   19-خطورة االنتشار لكوفيد  -مؤش   
 توجيه عامة المجتمع  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

