
يوم حضانة  فترة  وهي   ( يوماً   ١٤  ) أسبوعين  لمدة  منزله  في  الشخص  يبقى 
الفيروس في الجسم، حتى يتم التأكد من عدم اإلصابة

أعزل نفسك
 عن األخرين 

استخدم دورة مياه منفصلة، 
وقم بغسل يديك بإستمرار 

بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية  

ارتداء قناع الوجه
( الكمامة ) عند الخروج 

البقاء في المنزل بإستثناء الخروج 
للحصول على الرعاية الطبية، 

عند الخروج استخدم معقم اليدين 
لمدة ٢٠ ثانية  

قم بتنظيف جميع األسطح 
( متكررة اللمس )

تجنب مشاركة األدوات 
المنزلية الشخصية 

راقب األعراض و عند الشعور 
بالسعال أو ارتفاع درجة 

حافظ على تهوية المكان الحرارة اتصل على ٩٣٧  
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كيف أعزل نفسي عن األخرين؟ 

واستخدام  اآلخرين في منزلك  األشخاص  عن  بعيداً  غرفة معينة  البقاء في  عليك  يجب 
دورة مياه منفصلة قدر اإلمكان وعدم االختالط مع الحيوانات األليفة 

ماذا علي أن أفعل عند السعال والعطاس؟ 
استخدم المناديل لتغطية الفم واألنف وقم بالتخلص منها في سلة المهمالت واغسل 
يديك فوراً بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية على األقل.  أو استخدم مطهر اليدين لمدة ٢٠ 

ثانية والذي يحتوي على ٦٠٪ من الكحول على األقل 

كيف أراقب األعراض ؟
عند الشعور بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس اتصل مباشرة على ٩٣٧، 

وتجنب زيارة مركز صحي أو طوارىء المستشفيات حتى ال تنتقل العدوى لآلخرين 

متى أرتدي قناع الوجه ( الكمامة ) ؟
أو   ( المستشفى  إلى  الذهاب  عند  المثال  على سبيل   ) للضرورة  المنزل  الخروج من  عند 

عندما تكون حول أشخاص آخرين يجب عليك ارتداء قناع الوجه ( الكمامة )

هل أستطيع الخروج من المنزل أثناء فترة العزل المنزلي ؟
يجب عليك البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية، ال تذهب إلى 
سيارات  أو  العامة  المواصالت  استخدام  وتجنب  العامة  المناطق  أو  المدرسة  أو  العمل 

األجرة قدر اإلمكان 

كيف  أحمي عائلتي التي تعيش معي في نفس المنزل ؟
قم بتنظيف األسطح المتكررة اللمس باستخدام المعقمات الكحولية التي تحتوي على 

الكلور. 

والمناشف  األكواب  و  األطباق  مثل  الشخصية  المنزلية  األدوات  مشاركة  تجنب 
والمفارش.

تجنب الجلوس مع العائلة خالل فترة العزل وتأكد أن المساحات المشتركة في المنزل 
بها تهوية جيدة مثل مكيف الهواء أو النوافذ مفتوحة  
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