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COVID-19 

COVID-19 كيفية ممارسة 
 االبتعاد الجسدي 

 
 

 
 ومشاركته مع عائلتك وأصدقائك. COVID-19 نأمل أن تراجع هذا الدليل البسيط لحماية نفسك من فيروس

 .اءات المناسبةيعتمد نجاح مجتمعنا على قيام كل عضو بخيارات مسؤولة واتخاذ اإلجر 
 

   
 

 اغسل يديك
استخدم الصابون 

بشكل  اغسل,ماءوال
متكرر ودقيق

تجنب االتصال 
 الشخصي

    رفض التحيات مثل
     لمصافحة والعناقا

 التجمعات تجنب        
 مع اآلخرين     

   استخدام التكنولوجيا
لالختالط   

 

   
 

 بينك 2 مترين اترك
 وبين اآلخرين 

 ة شخصية سخيةالحفاظ على مساح 

 لابق في المنز
 فياخرج فقط 

حاالت الطوارئ 

 كن على اطالع         
 راجع أحدث اإلرشادات        
حول الوقاية والعالج    

 
 

        التماس العناية الطبية عند
ظهور األعراض   

 أبلغ عن المرض
الطبيين للمهنيين   

 ضيق في التنفس سعال حمى
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