
  المجتمع وتوجيه
 
 

                                                    

وس رالخط مؤش   كورونا لفير  



 
  

ل عامة الناس        ز , االماكن العامة المكان  -خارج المنز عمل,التواصل االجتماعي ل  ز ي المنز
ز
                        ف

 
 التباعد الجسدي

 بأ 
 
ل  ق ز ي الميز
ز
ي االحتياجات تغادره اال ال ف

ورية فز  ●  الحصول عىل الرعايةاو كالذهاب للعمل,  الشخصية الضز
     الصحية والغذاء 
لعن االخرين  أقدام عىل االقل 6مسافة بَق عىل أ ● ز عندما تكون خارج المنز  
ل ● ز أعمل من المنز  
ي  ●

باألخرين ال تلتق    

 ● إذا اال  أعراض،لديهم  الذين ليس مع االشخاص ال حاجة للتباعد 
مصاب تعرضهم لشخصوا تحت الحجر الصحي نتيجة كان  

 
ي  -العزل●

   الذين لديهم أعراض لألشخاصالذات 

ل او قريبا من االخرين  رتد  إ ● تغطية الوجه ز غطاء الوجه عندما تكون خارج المنز اال أذا أعراض،لديهم  مع االشخاص الذين ليس ال حاجة للتباعد    ● 
لشخص مصاب ا تحت الحجر الصحي نتيجة تعرضهم كانو   

 
  لديهم االعراضالذين  لألشخاص أرتداء أغطية الوجه ●

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

 
ي  ●

   حالة صعوبة او عدم التمكن من غسل اليدين أستخدم معقم اليدين فز

ثانية. خصوصا  20لمدة ال تقل عن و شكل متكرر غسل اليدين ب● 
ةلمس  بعد  /لمس  العطاس / السعال المالمسة، االسطح الكثنر

  الوجه, او قبل تناول  الطعام 

وس   ألعراضنفلونزا او مشابهة اال  ألعراضمشابهة  أذا كانت لديك أعراض  مراقبة المرض   كورونا فنر
 
ل أبق ز ي الميز
ز
وال تغادره حت    ف ● 

الشخصية االساسية لالحتياجات  
قلل من تواصلك مع االشخاص الذين لديهم أعراض ●  
ي مكان العمل   حرارة الجسمدرجة  فحصإ ●

يوميا فز  

الجسم يوميادرجة حرارة  فحص ●  
وس كورونا  ألعراضالمراقبة المستمرة  ●   فنر
ي  -العزل●

الذين لديهم أعراض  لألشخاص الذات   
ي حالة المرض●

التواصل مع مقدم الرعاية الصحية فز  
ل لديه أعراض ● ز ي المنز

 مراقبة الوضع الصحي الي شخص معك فز
وس كورونا  ألعراضمشابهة    فنر

طهنر الت ة أن تلمس تجنب ●  ة المالمسة يدك مباشر االسطح الكثنر  
ة االسطحلتجنب لمس  كعازل  او المالبس أستخدم المنشفة الورقية ● ز يصعب تجنب  يدك مباشر ة المالمسة وذلك حير الكثنر

 لمس هذه االسطح
ة المالمسةاستخدم معقم اليدين ب اغسل يديك أو  ● عد لمس االسطح الكثنر  
ا،  طّهر ●  ة المالمسةخصوصا االسطح  كثنر    أدوات الحمام( المقابض /مفاتيح االضاءة /  / )االبواب الكثنر

ة  تلمستجنب أن  ● ة االسطح الكثنر يدك مباشر
                  المالمسة 

يدك  أستخدم المنشفة الورقية أو المالبس كعازل لتجنب لمس ●
ة االسطح ة المالمسة مباشر ز يصعب تجنب لمس  الكثنر وذلك حير
  هذه االسطح

 
ة أغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بع ● د لمس االسطح الكثنر

   المالمسة
ا   طّهر  ● ة المالمسة خصوصا االسطح ،كثنر /  )االبواب الكثنر

  أدوات الحمام(اءة/ مقابض / مفاتيح االضال

ز   السكان المعرضير
للخطورة أوالفئات  
 الضعيفة منهم  

من فيروس كورونا :  لخطر شديدمن السكان المعرضين  واآلخرين مزمنة،ديهم أمراض االشخاص الذين ل عاما، 60 للبالغين الذين تزيد أعمارهم عنبالنسبة    

ل  أبقَ  ●  ز ي المنز
فز  

ل )   المساعدة للحصول عىل االحتياجاتعىل اعتمد ● ز وما اىل ذلك(   االدوية، البقالة،من خارج المنز  

ل   اولئك الذينبعيدا عن   أبقَ  ● ز يعملون خارج المنز  



 

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

الجسدي     التباعد     
 
ل  أبق ز ي الميز
ز
ي ال تغادره  ف

ز
الرعاية الصحية او الغذاء  او لغرضحالة ذهابك للعمل  اال ف ● 

  
َ
لعن االخرين  االقل  أقدام عىل 6مسافة عىل   إبق ز عندما تكون خارج المنز ● 

البيت قدر األمكانعملك من   واصل  ● 
ل   االنشطة الفرديةممارسة   ز ،خارج المنز ي

ها. أمر مقبول  الدراجة،ركوب  كالمشر وغنر ● 
مع عدد قليل جدا من الناس تواصل ●   

ة او  ● اشخاص   10  ألكنر من المناسبات،ال للتجمعات الكبنر   

أعراض  ع االشخاص الذين ليس لهم م  ال حاجة للتباعد  ●
الحجر الصحي نتيجة تعرضهم لشخص  اذا كانوا تحت  اال 

   مصاب 
ي   -العزل ●

الذين لديهم أعراض   لألشخاصالذات 
مع أفراد االشة  االنشطة الخارجية يمكن ممارسة ●   

 

ز  الوجه ألرتداء أغطية إ يوىص بشدة  ● تغطية الوجه  ي شخص يزيد عمره عن عامير ي رتداء أغطية إ ال يوىص ب 
ل  الوجه فز ز الذين    لألشخاصالمنز ●   

الحجر الصحي نتيجة   كانوا تحتليس لديهم أعراض اال أذا   
 تعرضهم لشخص مصاب 

الذين لديهم أعراض   لألشخاصرتداء أغطية الوجه إ ●  

ة االسطح  لمس  خصوصا بعد  ثانية، 20ولمدة ال تقل عن  بشكل متكرر  أغسل يديك  غسل اليدين  المالمسة، الكثنر ● 
طعامقبل تناول ال أو   الوجه،العطاس/السعال / لمس   

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

  ثانية،  20عن   ولمدة ال تقل بشكل متكرر  غسل اليدين  ●
ة االسطح  خصوصا بعد لمس العطاس/   المالمسة، الكثنر

  ماو قبل تناول الطعا  الوجه، لمس  / السعال

المرض   مراقبة  وس   ألعراض مشابهة  االنفلونزا او  ألعراض  مشابهة  أذا كانت لديك أعراض ●    كورونا،فنر
 
ل أبق ز ي الميز
ز
   ف

 ● أعراض   لديهم االشخاص الذينقلل من تواصلك مع  
ي درجة حرارة الجسم   فحص إ  

العمل   مكان يوميا فز ● 

درجة حرارة الجسم يوميا  فحص  ●  
وس كورونا ● مراقبة أعراض فنر  
ي حالة المرض ●

تواصل مع مقدم الرعاية الطبية فز  
ل لديه راقب الوضع  ● ز ي المنز

الصحي الي شخص معك فز  
وس كورونا   ألعراض أعراض مشابهة   فنر  

ة  تجنب أن تلمس  التطهنر  ة المالمسة يدك مباشر االسطح الكثنر ● 
ة االسطح ال رقية أو أستخدم المنشفة الو   ة المالمسة وذلك مالبس كعازل لتجنب لمس يدك مباشر  ●  الكثنر

ز  هذه االسطح  تجنب لمس    يصعب حير  
ة المالمسة استخدم معقم أغسل يديك أو    ●  اليدين بعد لمس االسطح الكثنر
ا،طّهر    ة المالمسة خصوصا االسطح   كثنر وأدوات الحمام(  االضاءة،مفاتيح   المقابض، )االبواب،  الكثنر ●  

ا،  طّهر  ة المالمسة )االبواب خصوصا االسطح كثنر الكثنر ● 
أدوات الحمام( االضاءة، مفاتيح  المقابض،   

ز  السكان ال معرضير
للخطورة أو الفئات  

منهم  الضعيفة  

هاالشخاص الذين لديهم أمراض   عاما،   60الذين تزيد أعمارهم عن   لألشخاصبالنسبة   ز لخطر شديد   ممزمنة، وغنر وس   من السكان المعرضير كورونا: من فنر  

ي  أبقَ  ●
ل قدر االمكان   فز ز المنز  

ل من خارج للحصول عىل االحتياجات عىل المساعدة  أعتمد  ● ز ذلك( وما اىل    االدوية، كالبقالة، ) المنز  

●  
َ
ل   بعيدا عن أولئك الذين يعملون خارج  أبق ز    المنز

ل عامة الناس       ز , لالعمل, التواص مكان  -خارج المنز االماكن العامة  االجتماعي ل  ز ي المنز
 فز



الجسدي     تباعد ال ل االخ ●  ز ي المنز
ز
ز  والعمل والحذر من السفر   الوقت,معظم ذ بنظر االعتبار البقاء ف وريير  غنر الضز

ل أقدام عىل االقل عندما تكون  6افة عن االخرين مسأبتعد  ● ز  خارج المنز
  قدر األمكانمن البيت   واصل عملك ●
ها أمر مقبول  ممارسة االنشطة الفردية  ● ي وركوب الدراجة وغنر

ل كالمشر ز  خارج المنز
 الخارجية   ممارسة االنشطةيفضل   االخرين، مع أحذر من توسيع التواصل  ●
ي  تكون  ●

وس كورونا  التجمعات وفقا للتعديالت الت   تتعلق بفنر
ي مدينة لنكن مقاطعة النكسن   دائرة الصح لتوجيهات تكون المناسبات وفقا  ●

 ة فز

اال   أعراض، م مع االشخاص الذين ليس لديه ال حاجة للتباعد ●
لشخص مصاب  أذا كانوا تحت الحجر الصحي نتيجة لتعرضهم  

 
ي  -العزل 

الذين لديهم أعراض  لألشخاص الذات  ●   
ممارسة االنشطة الخارجية بعيدا عن االخرين أمر   ●

 مقبول  

الوجه       تغطية الجسدي  رتداء غطاء الوجه عندما يتعذر تطبيق التباعد إ يوىص ب ●   
الذين لديهم أعراض   لألشخاصالوجه   رتداء أغطية إ  ●  

ل إ ال يوىص ب ● ز ي المنز
  لألشخاصرتداء أغطية الوجه فز

الصحي   تحت الحجر اال أذا كانوا  أعراض، لديهم الذين ليس 
لشخص مصاب  نتيجة لتعرضهم    

الذين لديهم أعراض  لألشخاصالوجه  رتداء أغطيةإ ●  

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

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

ثانية,    20عن   ولمدة ال تقلبشكل متكرر غسل اليدين   ●
ة خصوصا بعد لمس  , العطاس/  المالمسة االسطح الكثنر

 السعال/ لمس الوجه, أو قبل تناول الطعام 

وس كورونا    ألعراضمشابهة   االنفلونزا او  ألعراضمشابهة  أذا كانت لديك أعراض  مراقبة المرض        فنر
 
ل  أبق ز ي الميز
ز
ف ● 

  الذين لديهم أعراض                                                                                         قلل من تواصلك مع االشخاص ●
ي فحص درجة حرارة الجسم  إ 

مكان العمل   يوميا فز ● 

ي  
وس  أعراض تشبه   مراقبة االعراض الت  كورونا   فنر ● 

ة أن تلمس تجنب  ● التطهنر  ة يدك مباشر                                                                      المالمسة االسطح الكثنر
ة االسطح الم  أستخدم المنشفة الورقية أو ● ة المالمسةالبس كعازل لتجنب لمس يدك مباشر ز   الكثنر وذلك حير

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

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

ز   السكان المعرضير
للخطورة او الفئات  
 الضعيفة منهم 

ز الذين تزيد  ز لخطر شديد وغنر   مزمنة،االشخاص الذين لديهم أمراض  عاما،   60أعمارهم عن  بالنسبة للبالغير وس كورونا :   هم من السكان المعرضير من فنر  

ل قدر االمكان   أبقَ  ● ز ي المنز
فز  

ل من خارج   المساعدة للحصول عىل االحتياجاتأعتمد عىل ● ز وما اىل ذلك(  االدوية،  البقالة،)المنز  

●  
َ
ل   بعيدا عن أولئك الذين يعملون  أبق ز خارج المنز  

 
  



 

لخ  عامة الناس      ز ، التواصل العمل،مكان  -ارج الميز االماكن العامة   االجتماعي ل   ز ي الميز
ز
 ف

العمل ومارس الحياة االجتماعية بشكل طبيعي   أنفستإ  التباعد،ال تحتاج لتطبيق ● التباعد الجسدي      
ز   معطبيعي  السفر بشكل   ستئنافإ ● وس كورونا   االعتبار وجهةاالخذ بعير السفر ونشاط فنر  

  أعراض اال مع االشخاص الذين ليس لهم  ال حاجة للتباعد  ●
كانوا تحت الحجر الصحي نتيجة تعرضهم لشخص    إذا 

   مصاب 
ي   -العزل ●

الذين لديهم أعراض  لألشخاص   الذات   

أغطية الوجه         ز  عىل االشخاصال يجب      ●  رتداء أغطية الوجهإ  السليمير
وس كورونا  لديهم أعراض الذين   لألشخاصرتداء أغطية الوجه إ   فنر ● 

ل إ ال يوىص ب ● ز ي المنز
  لألشخاصرتداء أغطية الوجه فز

الذين ليس لديهم أعراض اال أذا كانوا تحت الحجر  
 الصحي نتيجة تعرضهم لشخص مصاب  

الذين لديهم   لألشخاصرتداء أغطية الوجه  إ يجب ●
 أعراض 

غسل اليدين       ة  ثانية،  20قل عن لمدة ال تبشكل متكرر أغسل يديك    العطاس/  المالمسة،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 ● 

  ثانية، 20لمدة ال تقل عن  بشكل متكرر  غسل اليدين ●
ة   خصوصا  العطاس/   المالمسة،بعد لمس االسطح الكثنر

او قبل تناول الطعام  الوجه،السعال / لمس   

وس كورونا    ألعراضمشابهة   االنفلونزا او  ألعراضمشابهة  ذا كانت لديك أعراض أ  مراقبة المرض         فنر
 
ل  أبق ز ي الميز
ز
 ● ف

قلل من تواصلك مع االشخاص الذين لديهم أعراض   ●  
وس كورونا  كن حذرا من أعراض   فنر ● 
تواصل مع مقدم الرعاية الصحية أذا كانت لديك أعراض   ●

وس كورونا   تشبه أعراض فنر

ة المالمسة إ كن حذرا من   ● التطهنر  نتقال الجراثيم عنر االسطح الكثنر  
ة المالمسة  طهنر ممارسة التضم  ● وس كورونا عىل االسطح الكثنر ضد فنر  
ة تجنب أن تلمس ● ة المالمسة  يدك مباشر االسطح الكثنر  
ة االسطح  المالبسأستخدم المنشفة الورقية أو  ● ة المالمسة وذلك  كعازل لتجنب لمس يدك مباشر الكثنر

ز يصعب تجنب لمس هذه االسطح    حير  
ة المالمسةغسل يديك إ  ●    أو أستخدم معقم اليدين بعد لمس االسطح الكثنر
،التطهنر  ● ة ا  خصوصا  الطبيعي أدوات الحمام(ح االضاءة/ المقابض/مفاتي / االبواب)المالمسة السطح الكثنر  

ة  زيادة الحذر من  انتقال الجراثيم عنر االسطح الكثنر ● 
 المالمسة 

ز االعتبار تعقيم مع االخذ  ، التطهنر  ممارسة ●   بعير
ة المالمسة )االبواب/    حالمقابض، مفاتياالسطح الكثنر

الحمامات(  االضاءة،   

ز     السكان المعرضير
للخطورة او الفئات  
 الضعيفة منهم 

ز الذين تزيد أعمارهم  بالنسبة هم من   مزمنة،االشخاص الذين لديهم أمراض  عاما،   60عن  للبالغير ز لخطر شديد وغنر وس كورونا:   من السكان المعرضير من فنر  

ي البيت معظم  ●  
ي االماكن  نالوقت، ولكليس عليك البقاء فز

   العامة قدر االمكان عليك االستمرار بتطبيق التباعد الجسدي فز

ة, يفضاالخرين.  أحذر من توسيع التواصل مع ● ي التجمعات الصغنر
ز
ممارسة االنشطة الخارجية    لاألنخراط المجدد ف  

ة والمناسبات● ة من الناس تجنب التجمعات الكبنر مع أعداد كثنر   

 


