Traducidoأو.
 porأقربائك

توصيات الحجر المنزلي للحاالت الغير االمستعجلة من COVID-19
غ ير و خ ف ي فة حال تك و م نزل ية عزل ة ف ي ك نت إذا ات باعها ي جب ال تي ال تو ص يات هي هذه COVID-19
من م س ت عج لة
) .ال هات ف ع بر ( ش كوك أو أ س ئ لة أي طرح و ب ع ناي ة ال تو ص يات هذه ق راءة ال مرجو
.ال م ع لومة ت ل قي واج بهم من ب ك ال مح يط ين أو أق رب ائ ك

مكان العزل( يجب أن يكون لديك هاتف في الغرفة
بق في المنزل مع تجنب ا
استقبال الزيارات

تجنب المسافات األقل من
الناس
مع
مترين
المحيطين بك

ابق في المنزل  ،تجنب مغادرة الغرفة،
الباب مغلق و المحافظة على التهوية

ضع سلة قمامة
بدواسة في الغرفة

يجب أن تتوفر مواد نظافة
اليدين في الغرفة

ق مت إذا ال خاص ،حمامك ا س ت عمل
آخري ن أ شخاص مع ب م شارك ته
أن ق بل ت ع ق يمه ي جب
اآلخ رون ي س تخدمه

:

 .ج يدا ع قدها إح كام مع ال قمامة ب س لة ال موجود ال ب ال س ت ي كي ال ك يس ف ي ب رم يها ال ن فاي ات من ال تخ لص ي جب
مقدم الرعاية

اغسل يديك عند
المالمسة حتى ولو
استعملت قفازات

منع العدوى

استعمال القفازات ألي
لمس الفرازات.

استعمل واقي األنف
و الفم عند مقاسمة
المكان.

ال تقاسم االواني الشخصية مثل الفوط ،الكؤوس،
الصحون ،اأدوات المائدة و فرشة األسنان.

عوامل ف يهم ت توف ر ال أن ال رعاي ة م قدمو ع لى
ذات ي ك شف إجراء ع ل يهم ال م ضاع فات ،و ال خطر
.الع را ضهم

النظافة

اغسل المالبس

بدرجة حرارة
و 60-90
جففها جيدا .
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اغسل يديك بالماء والصابون

ارم المنديل في سلة
القمامة

تغطية الفم و األنف
بمنديل من ورق أثناء
العطس أو الكح

استعمل واقي األنف والفم إذا لالماكن
العمومية أو إذا دخل أحد إلى غرفتك ،اغسل
يديك عند المغادرة

ال تنفض المالبس ،ضعها في
كيس محكم اإلغالق ،اغسل
دائما يديك عند لمس المالبس

استعمل غسالة
األواني أو افرم بالماء
الفاتر.

قم يوميا بغسل األماكن التي يتم لمسها بشكل
متكرر ،حمام ،مرحاض بمناديل قابلة للرمي و
٪ ل ٪٩٩ )5 .جافيل(  ١قدر من جافيل إلى
إغسل يديك عند االنتهاء.

إذا الحظت تدهورا في حالتك اتصل فورً ا بالمهني الخاص بك أو اتصل ب . 112
إذا ظهرت أعراض على األشخاص المحيطين بك أو مقدمي الرعاية ال تلج مركز صحي بل اتصل بالرقم
الهاتفي المخصص من طرف المجلس الجماعي
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