
 

المصافحة  لبد تخل عن المصافحة:. 1

، يمكن السالم بظاهر القبضة، ظاهر الكوع
  إلخ.االنحناء البسيط، 

ظاهر عقد األصابع . استخدم 2
 النور الخ  حلتشغيل أزرار المصعد أو مفاتي

ورقية أو قفاز  محارماستخدام  .3

 البنزين.)فرد(لرفع  استعمال مرة واحدة

مغلقة أو ال. استخدام القبضات 4

ال تمسك المقبض لفتح األبواب.  خصرال

إال إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لفتح  بيدك،
 الباب.

مطهرة ال ناديلالم. استخدام 5

يديك،  لمسح المقدمة في المتاجر

 مقابض عربة التسوق ومقاعد األطفال.

 

وس من خالل قط ة الناتجة عن السعال ير ينتشر هذا الفير ات الرذاذ الكبير
ي  والعطاس. وقد تصيبك من خالل األنف أو الفم عن طريق اليدين أو 

من الرذاذ اآلت 
 سعال أو عطاس مصاب عىل أنفك أو فمك.  من
 

سب عليها هذه القط بالعدوى الهواء لن يصيبك • ي تي 
ات  ير ولكن األسطح الت 

ن   تكون معدية لنحو أسبوع وسطيا. لذ فإن كل ما يرتبط باألشخاص المصابير
ا ويحتمل أن يكون معدًيا. 

ً
 سيكون ملوث

ي العطس المباشر من الوصول إىل أنفك أو فمك.   •
وس فن الكمامات لن تمنع الفير

 ولكنها تمنعك من لمس أنفك أو فمك. 
ليس هناك عالج أو لقاح للحماية من اإلصابة هذا العام. المتوفر فقط عالج •

 داعم لألعراض. 
 

  االستعدادات      

ي البيت أو العمل أو 
ي يمكن وضعها فن

األشياء الت 

 السيارة

يل( استخدام قفازات )الالتكس أو  • النتر

ل عند مرة واحدة ن  لالستخدام خارج المين

اب من مناطق مصابة. جهز  االقي 

  مقاسات مختلفة ألفراد العائلة

 كمامات جراحية استخدام مرة واحدة •

استخدمها لتمنعك من لمس فمك أو 

أنفك )حقيقة: نحن نلمس أنفنا / فمنا  

ي اليوم دون أن ندرك(.  90حواىلي 
 مرة فن

: ذات أساس كحوىلي مطهرات اليدين •

 حت  تكون فعالة.  أو أكي   ٪60بنسبة 

: مثبت أن هذه المركبات مركبات الزنك •

وسات الكورونا )وأغلب  ي منع فير
فعالة فن

ي 
وسات األخرى( من التكاثر فن الفير

. استعملها وفقا   ي
الحنجرة والبلعوم األنفن

لإلرشادات عندما تبدأ بالشعور بأعراض 

استلق ودع المركب ينحل  مشابهة للرشح. 

 . ي
ي الحنجرة والبلعوم األنفن

 فن

 

 احِم نفسك من
COVID-19 

(Coronavirus)
 

 20-10بالصابون لمدة . اغسل يديك 6
ثانية و / أو استخدم معقم اليدين كلما 

عدت إلى المنزل من أي نشاط يتضمن  
 يوجد فيها أشخاص آخرون. مواقع كان 

 اليدين احرص على وجود مطهر. 7
 وسيارتكفي كل من مدخل منزلك 

عندما ال تستطيع غسل يديك  الستخدامه
 على الفور. 

إذا   معدة للرميال مناديل. استخدام ال8
أمكن ذلك عند السعال أو العطس 

على الفور. استخدم  تخلص منهاو
كوعك فقط إذا لزم األمر. سوف تحتوي 

لمالبس على فيروس معدي يمكن أن  ا
 أكثر.ينتقل لمدة أسبوع أو 

 

 

 

 

أستاذ سابق في علم األمراض في جامعة كاليفورنيا في  ، James Robb ،MD FCAPلدكتور رسالة ل* هذه المعلومات مقتبسة من 

)السبعينيات( وأول من  كوروناالعالم الذين عملوا على فيروسات ال الفيروسات فيسان دييغو. كان الدكتور روب من أوائل علماء 
وتحويالته السريرية العديدة  كورونامنذ ذلك الحين واصل مواكبة مجال فيروس الوعدد الجينات التي يحتوي عليها الفيروس.  بين

 (.SARS ،MERSمن مصادر حيوانية مختلفة إلى البشر )مثل 

هذه والقادم )فيروس كورونا(.  COVID-19من فيروس تستند توصيات الدكتور روب إلى ما يخطط للقيام به شخصًيا لحماية نفسه 

 حاليًا خالل موسم األنفلونزا باستثناء القناع والقفازات. تبعهاهي نفس االحتياطات التي ي

 
ي برنامجها وأنشطتها التعليمية عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو 

ي العمل أو فن
ي فن
ن بشكل غير قانوتن أو   عائليةاألصل القومي أو العقيدة أو النسب أو العمر أو الجنس أو الحالة ال إن مجلس أكرون التعليمي ال يمير

العامة مدارس أكرون ل  2020حقوق النشر   اإلعاقة.   
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