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ق ُغسث عثا ا�ساظث دلغًق إرحادغاً بض اص�اتاً طئغظاً سطى افدبغات الطئغئ ا�تثودة وا�قتزات طظ صئض افذئاء.

ُغرجى اتئاع ا�اططئات الصاظعظغئ غش بطثك وا�عضعسئ طظ صئض التضعطئ وا�آجسات ا�سظغئ. ق غةإ سطى ا�ص�تات ا�صثطئ غش عثا 
ا�ساظث أن تاسارض بأي حضض طع الاعخغات ا�صثطئ طظ صئض جططات الرساغئ الختغئ ا�تطغئ والثولغئ.

ُتئظى الثقئض التالغئ لطاثب� السظغ خقل وباء SARS-CoV-2 سطى ا�قتزئ وبحضض تثاخقت اجائاصغئ، لاحضغض صاسثة 
تعخغات طساظثة سطى الثلغض، والاغ تسث طفصعدة تالغاً.

ُتصثم عثه الرجعم الئغاظغئ طصاطفاً وطسطعطاتاً أولغًئ صث تاش� وتاطعر طع طرور العصئ بسئإ زغادة ا�سرشئ والثقئض ا�صثطئ طظ 
الثراجات ا�ساصئطغئ، والاش�ات غش العباء. غمضظ تعجغه الاسطغصات إ� لةظئ ا�حارغع افوروبغئ غش اقتتاد افوروبغ لسطط الظسب 

تعل السظغئ، تغث صث غاط اسائاراعا لطاتثغبات ا�ساصئطغئ.
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ُطص�ح ق غعجث دلغض سطمغُطص�ح بصّعة



2. وخعل ا�رغخ إ� السغادة السظغئ
ُصئغض إجراء ا�سالةئ

صغاس درجئ الترارة 
باجاثثام طغجان ترارة 

دون تماس

إذا ضان الاصغغط طصئعًق
غرتثي ا�رضى الضماطات، وغةطسعا 

غش أطاضظعط

1 ط�

ظجع التصائإ، الععاتش 
ا�تمعلئ وا�ساذش

غسض الغثغظ �ثة 60 باظغئ، أو 
شرك الغثغظ بعاجطئ طتطعل 

ضتعلغ

إسادة تصغغط تالئ 
ا�رغخ غش السغادة

ا�رغخ

غسض الغثغظ �ثة 60 باظغئ، أو 
شرك الغثغظ بعاجطئ طتطعل 
ضتعلغ
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وضع  الظزارات أو 
الصظاع العاصغ

6

ارتثاء الصفازات 
(الجوج الباظغ)
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وضع الضماطئ
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3 ارتثاء ا�رغعل

 4 ارتثاء الصئسئ

وضع غطاء لفتثغئ6
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ضماطئ FFP2/FFP3 طع خمام + ضماطئ جراتغئ
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3. طسالةئ ا�رغخ

تاول سطى افصض 
أن تصطض طظ 
إظااج ا�رذاذ إذا 
ضان طتاعطًا اجاثثم طاخئ 

سالغئ اقجاطاسئ

اجاثثم بثاخات طجغطئ 
لقظاان غش تال تعشرعا

اجاثثم تعاجج 
لطمرضى غش تال 
تعاشرعا

تةّظإ إظااج ا�رذاذ 
صثر ا�طضان
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اجائغان تصغغط تالئ ا�رضى س� العاتش

؟ عض تساظغ، سطى تّث سطمك، طظ طرض ضعشغث-19

عض جئص وأن تسرضئ لف�وس SARS-CoV-2؟

عض تساظغ طظ أي طظ افسراض الاالغئ:

عض صمئ بأي اتاضاك طع طرضى طخابظغ بـ SARS-CoV-2 خقل أخر حعر؟

عض صمئ بأي اتاضاك طع أحثاص طعضعسظغ غش التةر الختغ، جعاًء التةر الثاتغ أو ا�ُظزط 
طظ صئض السططات الختغئ، خقل آخر حعر؟

عض صمئ بأي اتاضاك طع أحثاص صادطظغ طظ طظاذص طعبعءة بحثة خقل آخر حعر؟

عض تسمض غش طةال الرساغئ الختغئ؟ إذا أجئئ بظسط، طا عغ وظغفاك؟
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السعدة إ� الرجط الئغاظغ
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إن جئص وتسرضئ له، عض تط إسقن حفائك جرغرغاً طظ ضعشغث-19 أو ضاظئ ظاغةئ 
اقخائار جطئغئ سظ ذرغص طستئ شمعغئ بطسعطغئ؟

تّمى، جسال، خسعبئ غش الاظفج، الاعاب ا�طاتمئ، إجعال، رحح، ضسش غش الحط أو 
الثوق؟

ق ُغسث عثا ا�ساظث دلغًق إرحادغاً بض اص�اتاً طئغظاً سطى افدبغات الطئغئ ا�تثودة وا�قتزات طظ صئض افذئاء.

ُغرجى اتئاع ا�اططئات الصاظعظغئ غش بطثك وا�عضعسئ طظ صئض التضعطئ وا�آجسات ا�سظغئ. ق غةإ سطى ا�ص�تات ا�صثطئ غش عثا 
ا�ساظث أن تاسارض بأي حضض طع الاعخغات ا�صثطئ طظ صئض جططات الرساغئ الختغئ ا�تطغئ والثولغئ.

ُتئظى الثقئض التالغئ لطاثب� السظغ خقل وباء SARS-CoV-2 سطى ا�قتزئ وبحضض تثاخقت اجائاصغئ، لاحضغض صاسثة 
تعخغات طساظثة سطى الثلغض، والاغ تسث طفصعدة تالغاً.

ُتصثم عثه الرجعم الئغاظغئ طصاطفاً وطسطعطاتاً أولغًئ صث تاش� وتاطعر طع طرور العصئ بسئإ زغادة ا�سرشئ والثقئض ا�صثطئ طظ 
الثراجات ا�ساصئطغئ، والاش�ات غش العباء. غمضظ تعجغه الاسطغصات إ� لةظئ ا�حارغع افوروبغئ غش اقتتاد افوروبغ لسطط الظسب 

تعل السظغئ، تغث صث غاط اسائاراعا لطاتثغبات ا�ساصئطغئ.

ُطص�ح ق غعجث دلغض سطمغُطص�ح بصّعة

عض ساظغئ طظ أي طظ افسراض الاالغئ خقل الحعر السابص:
تّمى، جسال، خسعبئ غش الاظفج، الاعاب ا�طاتمئ، إجعال، رحح، ضسش غش الحط أو 

الثوق؟

اص�اتات اقتتاد افوروبغ لسطط الظسب تعل السظغئ لاثب� 
السغادة السظغئ خقل وباء ضعشغث-19




