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 اغسل يديك كثيًرا .1

ثانية عىل األقل. إذا  20غسل اليدين والتطهير حاسمان لمنع العدوى. يجب غسل اليدين بالصابون والماء لمدة 
ا استخدام معقم اليدين بنسبة 

ً
وس. 60لم يتوفر الصابون والماء ، يمكن أيض  ٪. غسل يديك يزيل الفير

 

تجنب االتصال الوثيق مع األشخاص الذين يعانون من التهابات  .2
 الجهاز التنفسي الحادة

 عندما 
ً
يسعلون أو يعطسون أو  عندهم الحىم ابق عىل بعد مير واحد عىل األقل من األشخاص اآلخرين ، خاصة

ي قطرات اللعاب ويمكن أن ينتقل من مسافة قريبة. 
 
وس موجود ف  ، ألن الفير

 

 ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك .3

ا أن يدخل الجسم عير العينير  واألنف 
ً
وس بشكل رئيسي عن طريق الجهاز التنفسي ، لكنه يمكن أيض ينتقل الفير

ي الواقع ، يمكن أن تتالمس يديك مع األسطح الملوثة  والفم ، وبالتالي تجنب
 
لمسه بأيدي غير مغسولة جيدا. ف

وس ونقله إل جسمك.   بالفير

 

 غطي فمك وأنفك إذا عطست أو سعلت .4

إذا كان لديك التهاب تنفسي حاد ، فتجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين ، والسعال داخل الكوع أو منديل ، ويفضل 
مرة واحدة ، وارتداء القناع وغسل يديك. إذا قمت بتغطية فمك بيديك ، فقد تلوث األشياء أو  يستخدمأن 

 األشخاص الذين تتالمس معهم. 

 

ال تأخذ األدوية المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية إال  .5
 إذا وصفه الطبيب

ي الوقت الحالي ، ال يوجد دليل علىمي عىل أن استخدام العقاقير المضادة 
 
وسات يمنع اإلصابةف وس  للفير بفير

يا فقط . CoV-SARS-2كورونا الجديد ) وسات ، ولكن ضد البكتير ( . المضادات الحيوية ال تعمل ضد الفير

وس ، وبالتالي ال تستخدم المضادات الحيوية كوسيلة  CoV-SARS-2السارس  ، عىل وجه التحديد ، فير

كة. للوقاية أو العالج ، ما لم تحدث االلتهابات ال ية المشير  بكتير

 

 قم بتنظيف األسطح باستخدام مطهرات الكلور أو الكحول .6

وس كورونا الجديد ) ي يمكن أن تقتل فير
( عىل األسطح CoV-SARS-2تشمل المطهرات الكيميائية التر

كتيك  75المطهرات القائمة عىل مواد  التبييض / الكلور ، والمذيبات ، واإليثانول بنسبة  ٪ ، وحمض الير
 لوروفورم. سيكون باستطاعة طبيبك والصيدلي تقديم النصح لك. والك
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استخدم القناع فقط إذا كنت تشك في أنك مريض أو تساعد  .7
 المرضى

ي من 
وس كورونا الجديد ، وتعان  ي إصابتك بفير

 
توصي منظمة الصحة العالمية بارتداء قناع فقط إذا كنت تشك ف

وس كورونا الجديد )سفر أعراض مثل السعال أو العطس ، أو إذا كنت  ي بشخص يشتبه أنه مصاب بعدوى فير
تعتت 

 .) ة إل الصير  مع أعراض الجهاز التنفسي ي األوينة  األخير
 
 ف

 

وس ، ولكن يجب اعتماده باإلضافة إل تدابير النظافة األخرى مثل غسل  يساعد القناع عىل الحد من انتشار الفير
ة متداخلة. ثانية عىل األقل. ل 20األيدي بعناية لمدة   يس من المفيد ارتداء  أقنعة كثير

 

المنتجات صنع في الصين  والطرود الواردة من الصين ليست  .8
 خطيرة

رصحت منظمة الصحة العالمية إن األشخاص الذين يتلقون الطرود من الصير  ال يتعرضون لخطر اإلصابة 
ة  وس كورونا الجديد ألنه غير قادر عىل البقاء عىل األسطح لفير طويلة. حتر اآلن ، ليس لدينا دليل عىل أن بفير

وس كورونا الجديد ) ي أي مكان آخر يمكنها أن تنقل فير
 
ي الصير  أو ف

 
 CoV-SARS-.(2األجسام المنتجة ف

 

إذا كنت تعاني من الحمى أو  1500اتصل بالرقم المجاني  .9
 يوًما 14السعال وعدت من الصين من مدة تقل عن 

وس كورو  ة حضانة فير اوح فير يوًما. إذا كنت قد عدت من رحلة إل الصير  لمدة  14نا الجديد بير  يوم واحد و تير
ي من الحىم  14يوًما ، أو كنت عىل اتصال بأشخاص عادوا من الصير  لمدة تقل عن  14تقل عن 

يوًما ، وتعان 
 والسعال وصعوبة التنفس وآالم العضالت والتعب ،

ي  
لوزارة الصحة للحصول عىل معلومات حول ما يجب القيام به. ارتدي قناًعا ، إذا  1500اتصل بالرقم المجان 

ا.   ذاتكنت عىل اتصال مع أشخاص آخرين ، استخدم المنادل 
ً
 االستعمال الواحد واغسل يديك جيد

 

 الحيوانات األليفة ال تنتشر فيروس كورونا الجديد .10

ي الوقت الحالي ، ال 
 
وس. ومع ذلك ، من ف يوجد دليل عىل إصابة الحيوانات األليفة مثل الكالب والقطط بالفير

 الجيد دائًما غسل يديك بالماء والصابون بعد مالمسة الحيوانات األليفة. 


