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ل  عامة الناس      ن مكان العمل , التواصل االجتما�ي , االما�ن العامة   -خارج الم�ن ل   ن ي الم�ن
 �ن

 التباعد الجسدي 
ض �شكل كامل   المطعمني

. ال تحتاج لتطبيق التباعد ,أستأنف العمل ومارس الح�اة ● االجتماع�ة �شكل طب��ي  
 CDC Travel Guidelines    أتبع المبادئ التوجيه�ة المتعلقة بالسفر  ع� الموقع ● 

  

ال تباعد جسدي مع االشخاص الذين ل�س لهم أعراض  اال   ●
 اذا كانوا تحت الحجر الص�ي  

الوجه  قنعة أ  
ض �شكل كامل   المطعمني

وري أرتداء القناع   ي ل�س من ال�ض
ا بموجب القانون أو س�اسة العمل أو �ض طب�ة  أما�ن، إال إذا كان ذلك مطل��� ● 

وس كورونا   كلد�  اذا كانتال�مامة  أرتدِ   أعراض ف�ي ● 
ل لالشخاص   ● ض ي الم�ض

ال يو� بأرتداء أقنعة الوجه �ض
الذين ل�س لديهم أعراض اال أذا كانوا تحت الحجر  

 الص�ي   
�جب أرتداء أقنعة الوجه لالشخاص الذين لديهم  ●

 أعراض 

 غسل ال�دين 
ض �شكل كامل   المطعمني

ة المالمسة, العطاس/   20أغسل �د�ك بأستمرار لمدة ال تقل عن   ثان�ة, خصوصا بعد لمس االسطح ال�ث�ي ● 
 السعال/لمس الوجه,او قبل تناول الطعام 

ي حالة صع��ة غسلهما او عدم التمكن من ذلك  
أستخدم معقم ال�دين �ض ● 

ثان�ة, خصوصا    20غسل ال�دين بأستمرار لمدة ال تقل عن   ● 
ة المالمسة, العطاس/ السعال /   بعد لمس االسطح ال�ث�ي

 لمس الوجه, او قبل تناول الطعام  
 

 مراقبة المرض 
ض �شكل كامل   المطعمني

وس كورونا, ارتدِ  ا,قم باجراء االختبار, أبِق   أ ذا كانت أعراض المرض مشابهة العراض االنفلونزا او  ف�ي ي   قناع�
�ض ● 

ل, ض مع مقدم الرعا�ة الصح�ة   لتواص الم�ض  
قلل من تواصلك مع االشخاص الذين لديهم أعراض   ●   

وس كورونا     كن ع� درا�ة بأعراض ف�ي ● 
وس كورونا,ارتدي   ● اذا كانت لد�ك أعراض �شبه أعراض ف�ي

ا,أب  لك ,قم بأجراء االختبار    قَ قناع� ض بع�دا عن االخ��ن داخل م�ض
 وتواصل مع مقدم الرعا�ة الصح�ة  

 التعق�م 
ض �شكل كامل   المطعمني

ة المالمسة   ● كن حذرا من أنتقال الجراث�م ع�ب االسطح ال�ث�ي  
ة المالمسة  ● تجنب أن تلمس �دك العار�ة االسطح ال�ث�ي  
ة المالمسة كالمنشفة الورق�ة أو  ● ي تحول دون لمس �دك العار�ة لالسطح ال�ث�ي أستخدم بعض االش�اء اليت

ض �صعب تجنب مالمسة هذە االسطح    المال�س وذلك حني
ة المالمسة   ● أغسل �د�ك أو أستخدم معقم ال�دين بعد لمس االسطح ال�ث�ي  
ة المالمسة( ● , خصوصا لالسطح ال�ث�ي / المقابض/مفاتيح االضاءة/ الخ )  التعق�م الطب��ي  

ة   ز�ادة الحذر من انتقال الجراث�م ع�ب االسطح ال�ث�ي ● 
 المالمسة 

, مع أهم�ة تعق�م االسطح   الطب��ي ممارسة التعق�م  ●
ة المالمسة (المقابض,مفاتيح االضاءة, الخ )   ال�ث�ي

ض �شكل كامل   المطعمني
ض    ا  لسكان المعرضني

للخطورة او الفئات  
 الضع�فة منهم 

ض الذين ت��د أعمارهم عن  وس كورونا:   60بالنس�ة للبالغني ض لخطر مضاعف من ف�ي هم من السكان المعرضني عاما, االشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة, وغ�ي  
ي   . �جب عل�ك اتخاذها حيت إذا تم تطع�مك بال�امل ، �جب عل�ك استشارة مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص بك حول إجراءات الحما�ة اإلضاف�ة اليت  ● 



Updated May 21, 2021 

 عامة الناس 
ن الغ�ي  مطعمني ل  ن مكان العمل , التواصل االجتما�ي , االما�ن العامة -خارج الم�ن ل   ن ي الم�ن

 �ن

 خذ اللقاح  
Vaccine Info 

Vaccine Info  ي اقرب وقت ممكن
ي اقرب وقت ممكن    Vaccine Info ●خذ  اللقاح �ض

 ●خذ  اللقاح �ض

 التباعد الجسدي 
ض   الغ�ي مطعمني

ل 6أبتعد عن االخ��ن مسافة   ● ض أقدام ع� االقل عندما تكون خارج الم�ض  
ها. أمر مقبول ● , ركوب الدراجة, وغ�ي ي ل كالم�ش ض ممارسة اال�شطة  خارج الم�ض  
ي التفاعل  الموسع مع االخ��ن , �فضل ممارسة  اال�شطة الخارج�ة بدال عن ذلك   ●

 تو�ض الحذر �ض
وس كورونا    ي تتعلق بف�ي تكون التجمعات وفقا للتعد�الت اليت ● 

 CDC Travel Guidelines    أتبع المبادئ التوجيه�ة المتعلقة بالسفر  ع� الموقع ●  

ال تباعد جسدي مع االشخاص الذين ل�س لهم أعراض  اال   ●
 اذا كانوا تحت الحجر الص�ي  

ممارسة اال�شطة الخارج�ة مع المحافظة ع� التباعد  ●  

الوجه  قنعة أ  
ض   الغ�ي مطعمني

وري أرتداء القناع   ● ي ل�س من ال�ض
ا بموجب القانون أو س�اسة العمل أو �ض طب�ة   أما�ن، إال إذا كان ذلك مطل���  

وس كورونا   كلد� اذا كانتال�مامة  أرتدِ  ● أعراض ف�ي  
ل لالشخاص   ● ض ي الم�ض

ال يو� بأرتداء أقنعة الوجه �ض
الذين ل�س لديهم أعراض اال أذا كانوا تحت الحجر  

 الص�ي   
الذين لديهم  �جب أرتداء أقنعة الوجه لالشخاص ●

 أعراض 

 غسل ال�دين 
ض   الغ�ي مطعمني

ة المالمسة, العطاس/  20أغسل �د�ك بأستمرار لمدة ال تقل عن   ثان�ة, خصوصا بعد لمس االسطح ال�ث�ي ● 
 السعال/لمس الوجه,او قبل تناول الطعام 

ي حالة صع��ة غسلهما او عدم التمكن من ذلك●
أستخدم معقم ال�دين �ض  

ثان�ة,    20بأستمرار لمدة ال تقل عن  غسل ال�دين ●
ة المالمسة, العطاس/    خصوصا  بعد لمس االسطح ال�ث�ي

 السعال / لمس الوجه, او قبل تناول الطعام

 مراقبة المرض 
ض   الغ�ي مطعمني

وس كورونا, ارتدِ  ا,قم باجراء االختبار  أ ذا كانت أعراض المرض مشابهة العراض االنفلونزا او  ف�ي ي قناع�
, أبَق �ن ● 

لا  ن مع مقدم الرعا�ة الصح�ة  ل ,تواصلم�ن  
قلل من تواصلك مع االشخاص الذين لديهم أعراض   ●   

وس كورونا    ●كن ع� درا�ة بأعراض ف�ي
وس   ● اذا كانت لد�ك أعراض �شبه أعراض ف�ي

لك   ض ا,أبَق بع�دا عن االخ��ن داخل م�ض كورونا,ارتدي قناع�
اء االختبار وتواصل مع مقدم الرعا�ة الصح�ة ,قم بأجر   

 التعق�م 
ض   الغ�ي مطعمني

ة المالمسة ● تجنب أن تلمس �دك العار�ة االسطح ال�ث�ي  
ة المالمسة كالمنشفة الورق�ة أو  ● ي تحول دون لمس �دك العار�ة لالسطح ال�ث�ي أستخدم بعض االش�اء اليت

ض �صعب تجنب مالمسة هذە االسطح    المال�س وذلك حني
ة المالمسة   ● أغسل �د�ك أو أستخدم معقم ال�دين بعد لمس االسطح ال�ث�ي  
ا�    ● ة المالمسة(المقطهر كت�ي ابض/مفاتيح االضاءة/ الخ ) , خصوصا لالسطح ال�ث�ي   

ة  ● ممارسة التعق�م , مع أهم�ة تعق�م االسطح ال�ثي�ي
(المقابض,مفاتيح االضاءة, الخ ) المالمسة  

ض  السكان الغ�ي مطعمني  
ض  للخطورة او  المعرضني
 الفئات الضع�فة منهم 

ض الذين ت��د أعمارهم عن   وس كورونا: عاما, االشخاص الذين لديهم أمراض   60بالنس�ة للبالغني ض لخطر مضاعف من ف�ي هم من السكان المعرضني مزمنة, وغ�ي  
ي �جب عل�ك اتخاذها أ● ست�ش مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص بك حول التطع�م واإلجراءات الوقائ�ة األخرى اليت  
ل قدر اإلمكان ، واعتمد ع� المساعدة لتلب�ة االحت�اجات  قَ اب● ض ي الم�ض

ل ،من    �ض ض ل  خارج الم�ض ض أبَق بع�دا عن اولئك الذين �عملون  خارج الم�ض   
 

19 -أنخفاض خطر انتشار كوف�د: اللون االخ�ض  ع� مؤ�ش الخطر   
ض االشخاص الغ�ي م توج�ه                                            طعمني


