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ض فقط من ضمن المعلومات الموجودة  جمة أدناە �ي فقرتني مدي��ة الصحة. �مكنكم العثور  لدىال�ت
 ع� الرابط أدناە.  حول هذا  ع� الم��د من المعلومات

 
ض للمخاطر �شكٍل خاص  ضني    إرشادات و نصائح لألشخاص الُمَعرَّ

 
 

ض لأل و نصائح إرشادات ض للمخاطر الُمعَ  ألشخاصفراد العائلة الق��بني ضني  خاص �شكٍل  رَّ
 

صاب بالعدوى  •
ُ
ء ب�مكانك عمله كفرد عائلة ق��ب هو أن ال ت ي

 أهم �ش
  من المهم أن تو�ي  •

�
 باإهتماما

�
قة بنظافة ال�دين و خاصا

�
عال،عند لقواعد العامة المتعل  السُّ

نت ل • ل�ة، استعمل الهاتف أو اإلن�ت ف  تواصللعل�ك الحّد من ال��ارات الم�ف
ف �شكل خاصاألشخاص ال تقوم ب��ارة  • ضني الخط�ي إذا كانت لد�ك أعراض  19-لإلصابة بمرض كوف�د المعرَّ

ي التنفس. ، سعال  ، زكام
 حرارة مرتفعة أو صع��ة �ف

�ات أمام الباب و�عدها اإلتصال بهم  • اء المواد الغذائ�ة. عل�ك وضع المش�ت ب�مكانك مثً� مساعدة أقار�ك ��ش
  المحافظة ع� مسافة ج�دة بينك و�ينهم. أنه باستطاعتهم استالمها. ال تن� عالمهمإل 

 مع شخص  •
�
د شتَ �ُ إذا كنت مق�ما

�
، ُينَصح  19-بعدوى كوف�د مصاب بأنهبه ب�نه ُمصاب بالعدوى أو تم التأ�

ف هذا الشخص. يتوجب ع� الشخص الم��ض البقاء والنوم  �ن ع� األقل بينك و�ني المحافظة ع� مسافة م�ت
ي غرفة أخرى إذا أمكن. كذلك يتوجب عل�ه إستخدام حمام و توال�ت خاص به إذا أمكن. 

ر و�ف
ُّ

ي حال تَعذ
ذلك �ف

وري أن  ص منشفة وأدوات حمام خاصة به. هذا الشخ�ستخدم  األمر فإنه من ال�ف

 
 

 
ة والوفاة إذا أصيبوا رضة األ��� ِع  األشخاص  �وروناالفايروس بعدوى لخطر اإلصابة ب�مراض خط�ي

ي  • ضة للخطر مع المجموعات اليت  تتداخل المجموعات المَعرَّ
ُ
 الذيموسم، و  للقاح اإلنفلونزا كأخذ بنَصح ت

ل
�
 مليون شخص.  1,6حوا�ي  ُ�َشك

) سن ، و باألخّص من هم فوق65 سن بالسن (ما فوقال�بار  • ف  الثمانني
 األشخاص الذين �عانون من أمراض القلب واألوع�ة الدم��ة •
 المزمنةرئ��ة لمراض ااأل األشخاص الذين �عانون من  •
 جهاز المنا�ي الاألشخاص الذين �عانون من ضعف  •
 األشخاص الذين �عانون من مرض السكري •
ف بمرض ال�طان  •  األشخاص المصابني

 
�
ف والسمنة من المخاطر ا�ضا  استنادا� ا� الب�انات الغ�ي منشورة من الممكن أن ي��د التدخني
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