
احِم نفسك ومن حولك 
)COVID-19( امنع انتشار فيروس كورونا

سواء أكنت في المنزل أم في العمل، يمكنك حماية نفسك واآلخرين من فيروس كورونا )COVID-19( بهذه الخطوات.  

ابَق في المنزل إذا كنت مريًضا. 
ال تذهب إلى العمل. 

نظف وطهر باستمرار، وخاصةً األسطح 
"كثيرة اللمس" مثل الهواتف، والمناضد، 

ومقابض األبواب.

6/30/2020  

كيف تحافظ على سالمتك في األسر الكبيرة
•  قلل التنقالت واختر شخًصا واحًدا أو شخصين فقط للقيام بالمهام األساسية 

للمنزل بأكمله. 

•   حافظ على مسافة آمنة داخل المنزل وتجنب المعانقة، أو التقبيل، أو مشاركة 
الطعام أو المشروبات. 

•   افصل األفراد عن أي شخٍص مريض. حاول أن تبعد أي شخص مريض بعيًدا 
عن اآلخرين في المنزل بمسافة 6 أقدام، واجعله يغطي وجهه. 

•  تجنب دخول الزائرين إلى المنزل.   

 للحصول على المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا )COVID-19(، يُرجى زيارة
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus أو االتصال بخط اإلحاالت الصحية التابع لوكالة الرعاية الصحية في 

OC على الرقم 564-8448 )800(.  

اختبار الكشف عن مرض فيروس كورونا )COVID-19( المجاني 
إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص في المنزل أو العمل مصاب بفيروس كورونا )COVID-19( وكنت ترغب في إجراء اختبار، 

يمكنك زيارة ochealthinfo.com/covidtest لمعرفة أين يمكنك إجراء االختبار. 

 )COVID-19( موارد فيروس كورونا
للحصول على المزيد من المعلومات حول المساعدة في الحصول على الطعام، أو فقدان الوظيفة، أو مشكلة في دفع اإليجار، أو 

  .covid19info.ocgov.com الحصول على رعاية طبية، يمكنك زيارة

تباعد 6 
أقدام

حافظ على مسافة آمنة بينك وبين 
اآلخرين. حافظ على مسافة 6 أقدام 

على األقل.  

احرص على تغطية فمك وأنفك بذراعك أو 
بمنديل عند السعال والعطس. تخلص من 

المناديل المستخدمة في سلة المهمالت.

اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون 
لمدة ال تقل عن 20 ثانية.  

تجنب لمس وجهك. 

كيف تحافظ على سالمتك في العمل   
ارتِد قناًعا للوجه في العمل، إذا كان يُمكنك ذلك.    •

حافظ على مسافة آمنة قدر اإلمكان، بحيث ال تقل عن 6 أقدام.    •

تجنب مشاركة أغراضك مع زمالئك في العمل.   •

ر مكان عملك والمعدات المشتركة باستمرار.   نظف وطّهِ  •

ارتِد قناًعا للوجه في العمل أو في 
األماكن العامة، وابتعد عن اآلخرين 

بمسافة أكثر من 6 أقدام إذا كنت مريًضا 
في المنزل وكنت قريبًا من اآلخرين.

www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

