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 أدوات تواصل اجتماعي
تسويق حملة”يحمي نفسك اآلخرين“ 



السادة األفاضل/شركاء المجتمع،

مع استمرار فيروس كورونا المستجد                     في االنتشار بسرعة في مجتمعنا، قامت وكالة الرعاية الصحية
 بزيادة فرص االختبار المجاني بشكل كبير - خاصة في       في مقاطعة أورانج 

(COVID-19)(HCA)
(OC Health Care Agency).

 - Slow the Spread"
 ومع ذلك، وحتى نتوصل إلى لقاح، فال نزال جميعًا في حاجة إلى القيام بدورنا إلبطاء انتشار الفيروس. ومن هذا المنطلق،
 تطلق         هذا الشهر حملة دعائية ولتوعية المجتمع بعنوان                               إبطاء انتشار الفيروس"، والتي تهدف

إلى تشجيع الجميع على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد                     من خالل حماية أنفسهم ومَن حولهم

 تتمحور حملة "الوجه. اليدين. القدمين. احمِ نفسك واآلخرين" حول الخطوات التي يمكنكم اتخاذها للقيام بدوركم في
 إبطاء انتشار الفيروس، مثل ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة ست أقدام بين بعضكم

وبعض. كما تتم تغطية أفضل الممارسات األخرى في المواد الواردة في مجموعة األدوات هذه

 إن دعمكم أمر بالغ األهمية ويحظى بتقدير كبير من خالل المساعدة على نقل هذه الرسالة المهمة إلى أفراد عائالتكم،
 وجيرانكم، وأصدقائكم، ومتابعيكم. من األهمية بمكان أن تحصل الفئات األكثر ضعفًا من السكان على المعلومات منكم -

 باعتباركم مصدرًا موثوقًا به

 ستجدون في مجموعة األدوات المرفقة مواد مخصصة لمساعدتكم على التحدث عن أهمية اتخاذ االحتياطات وتعزيزها،
 وهي تركز بشكل خاص على المجتمعات التي يصعب الوصول إليها واألشخاص الذين ال تعتبر اللغة اإلنجليزية لغتهم
 األولى. وتتوافر مجموعة األدوات هذه باللغات اإلنجليزية، واإلسبانية، والفيتنامية. وباإلضافة إلى ذلك، تتوافر النشرات

اإلعالنية ومقاطع الفيديو بلغات متعددة على

 في المرفقات ستجد ما يلي

 شكرًا لكم على دعمكم في حملة التوعية العامة هذه بكل ما تحمله من أهميَّة. نحن نحتاج إلى كل فرد في مقاطعتنا من
 أجل مساعدتنا على مشاركة المعلومات الواقعية حول أهمية العناية بنفسك واآلخرين إلبطاء انتشار فيروس كورونا

المستجد                     في مقاطعة أورانج

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Clayton Chau, M.D., Ph. D.
  مدير الوكالة ومدير صحة المقاطعة باإلنابة، وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج
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نص سيناريو للتحدث إلى شخص أو مجموعة
فقرات مختصرة يمكنك قصها، ولصقها، وتضمينها في النشرات اإلخبارية أو رسائل البريد اإللكتروني

نشرة إعالنية يمكنك طباعتها أو تنزيلها وإرسالها إلكترونيًا
                           منشورات وسائل التواصل االجتماعي التي يمكنك تعديلها ومشاركتها على                   و

 و

C�yt� Chau, M.D. Ph.D.



السيناريو
(ال تتردد في تعديله حسب ما يناسبك)

 مرحبًا
 أنا هنا (أو أتصل) ألنني (أو اسم مؤسستك                                أعتقد أن أفضل طريقة للبقاء في أمان

من فيروس كورونا                     لحين التوصّل إلى لقاح، هو االعتناء بنفسك وبمن حولك

 وإليك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على سالمة عائالتنا، وأصدقائنا، وزمالئنا
في العمل

من فضلك، قم بدورك عن طريق

 للحصول على النشرات اإلعالنية ومقاطع الفيديو والمزيد من المعلومات بلغات متعددة، بما في ذلك نصائح
حول ما يجب فعله إذا كنت تعيش في منزل كبير وما تفعله إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد

الرجاء المساعدة في إبطاء انتشار الفيروس                                          

·
·
·

·
·
·
·

_______________ 

،(COVID-19)
_______________ (

إيجابية لديك، انتقل إلى

البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا
ارتداء قناع للوجه (كمامة) في األماكن العامة 
الحفاظ على مسافة 6 أقدام على األقل بعيدًا عن اآلخرين 
غسل اليدين كثيرًا 
تنظيف األسطح وتطهيرها 

تغطية الفم واألنف عند السعال والعطس
تجنب لمس الوجه 
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نسخة من نشرة إخبارية
تؤيد                              (اسم مؤسستك) جهود وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج

                                

 ولحين التوصّل إلى لقاح، إليك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على سالمة
عائالتنا، وأصدقائنا، وزمالئنا في العمل

من فضلك، قم بدورك عن طريق

 للحصول على النشرات اإلعالنية ومقاطع الفيديو والمزيد من المعلومات بلغات متعددة، بما في ذلك نصائح
حول ما يجب فعله إذا كنت تعيش في منزل كبير وماذا تفعل إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد

      

الرجاء المساعدة في إبطاء انتشار الفيروس                                          

·
·
·

·
·
·
·

_______________ 

البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا
ارتداء قناع للوجه (كمامة) في األماكن العامة 
الحفاظ على مسافة 6 أقدام على األقل بعيدًا عن اآلخرين 
غسل اليدين كثيرًا 
تنظيف األسطح وتطهيرها 

تغطية الفم واألنف عند السعال والعطس
تجنب لمس الوجه 
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(OC Health Care Agency)لتشجيع األشخاص على رعاية أنفسهم ومن حولهم

www.ochealthinfo.com/protecteachother (COVID-19).إيجابية لديك، انتقل إلى
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العربية
يمكنك طباعة أو تنزيل وإرسال النشرات التالية إلكترونيًا

·

·
·
·
·

                فيروس كورونا المستجد                      - كيفية ارتداء قناع للوجه (كمامة
احمِ نفسك ومن حولك - في المنزل والعمل

المساعدة في إبطاء االنتشار - إخبار المخالطين عن قرب
إرشادات الحجر الصحي في المنزل

 ارتفاع خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد

) (COVID-19)

(COVID-19)
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https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/AR_COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_LR.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Protect%20Yourself%20%26%20Those%20Around%20You%20ARABIC%202020-06-30.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Help%20Slow%20the%20Spread%20-%20Telling%20Close%20Contacts%202020-07-10-Arabic.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Quarantine_at_Home_Guidelines_2020-07-15_ARABIC.pdf
https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/Higher_Risk_for_COVID_Flyer_ARABIC_Final_2020-07-06.pdf


منشورات لوسائل التواصل االجتماعي
يإبطاء انتشار الفيروسً

فيسبوك
 يمكنك إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد                       عن طريق ارتداء قناع للوجه، وغسل اليدين

كثيرًا، والحفاظ على مسافة 6 أقدام بعيدًا عن اآلخرين. انتقل إلى
        للحصول على نصائح أساسية للمساعدة في الحفاظ على سالمتك وسالمة عائلتك أو االتصال بالرقم

للحصول على معلومات صحية حول الفيروس ومواقع االختبار والمزيد

(COVID-19)
www.ochealthinfo.com/protecteachother 

8448-564 (800)
#OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #protecteachother

إنستجرام
 #protecteachother from #COVID19تفضل بزيارة www.ochealthinfo.com/protecteachother 

. OCCOVID19 #Face #Hands #Feet#للتعرف على طرق الحفاظ على سالمتك

تويتر
تناشد                   الجميع بأن يقوموا بدورهم في المساعدة على إبطاء انتشار الفيروس

 عن طريق ارتداء قناع للوجه، وغسل اليدين كثيرًا، والحفاظ على مسافة 6 أقدام بعيدًا عن اآلخرين. انتقل
(#protecteachother) @ochealth 

#OCCOVID19 #Face #Hands #Feet .www.ochealthinfo.com/protecteachother 
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منشورات لوسائل التواصل االجتماعي
يمكنك طباعة أو تنزيل وإرسال النشرات التالية إلكترونيًا

فيسبوك
 هل تنتظر ظهور نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد                    ؟ ابقَ في المنزل وحافظ على سالمة

 اآلخرين. يمكنك تنزيل وطباعة النشرات اإلخبارية المتاحة بالعديد من اللغات حول ما يجب فعله أثناء
 االنتظار أو إذا كان االختبار إيجابيًا على

        

#OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 

إنستجرام
 هل تنتظر ظهور نتائج اختبار فيروس كورونا  المستجد                    ؟ ابقَ فيعلى كيفية إبطاء انتشار

   الفيروس
 

تويتر
تناشد                   الجميع بأن يقوموا بدورهم في المساعدة على إبطاء انتشار الفيروس

 إذا كنت تنتظر ظهور نتائج االختبار، فتعرف على كيفية الحفاظ على سالمتك وسالمة اآلخرين من خالل
   االنتقال إلى

@ochealth 

www.ochealthinfo.com/protecteachother .

www.ochealthinfo.com/protecteachother 

(COVID-19)

#OCCOVID19 #Face #Hands #Feet
#Quarantine #StayHome

(COVID-19)
.#protecteachother تفضل بزيارة 

www.ochealthinfo.com/protecteachother  #StayHome #Quarantine #Hands #Feet
#OCCOVID19 #Face

(#protecteachother)

#Quarantine #StayHome




