
اغسل يديك دائًما باملاء اجلاري 
والصابون عند اتساخهما. 

وفي حالة عدم ظهور اتساخ 
على يديك، ميكنك فركهما 

ر كحولي لليدين، أو  مبُطهِّ
غسلهما باملاء والصابون 

للمحافظة على نظافتهما.

تواصل مع أقرب مقدم 
خدمات رعاية صحية إذا كنت 

تعاني من حمى يصحبها 
سعال أو صعوبة في التنفس، 

وكنت قد سافرت إلى أحد 
البلدان املوبوءة.

قم بتغطية األنف والفم 
مبنديل وحيد االستعمال عند 
السعال أو العطس، وتخلَّص 

منه فورًا بعد االستخدام.

عليك بالسعال أو العطس 
في اجلزء العلوي من أكمامك 

أو ذراعك املَثْني، إذا لم جتد 
منديالً.

جتنب اخملالطة اللصيقة 
لألشخاص الذين سافروا إلى 

مناطق تشهد فاشية، أو 
الذين تظهر عليهم أعراض 

الزكام أو أعراض تشبه 
األنفلونزا.

جتنب التعامل املباشر دون 
وقاية مع حيوانات املزرعة أو 

احليوانات البرية واألسطح 
التي تالمسها احليوانات.

جتنب تناول املنتجات احليوانية 
غير املطهية، مبا في ذلك 

اللحوم النيئة والبيض، وجتنب 
شرب احلليب غير املغلي أو 

غير املبستر.

جتنب تناول حلوم احليوانات 
النافقة من جراء املرض.

emro.who.int/ar/cov

/WHOEMRO

@WHOEMRO

/WHOEMR

 كيف تحمي نفسك
واآلخرين من العدوى

اتبع هذه الممارسات الجيدة

أمور يجب تجنبها
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فيروس كورونا المستجد



 كيف تحافظ على
صحتك في أثناء السفر

اتبع هذه الممارسات الجيدة

أمور يجب تجنبها

عند السعال أو العطس، قم 
بتغطية الفم واألنف باملنديل 

أو الكوع املَثْني. ويجب 
التخلُّص من املنديل مباشرة 

بعد استعماله، وغسل 
اليدين.

إذا أصبحت مريًضا أثناء 
السفر، فأخبر طاقم 

العاملني أو موظف الصحة 
بامليناء، والتمس الرعاية 

الطبية. وأخبر مقدم 
خدمات الرعاية الصحية عن 

سفرياتك السابقة.

اغسل يديك دائًما باملاء اجلاري 
والصابون عند اتساخهما. 

وفي حالة عدم ظهور اتساخ 
على يديك، ميكنك فركهما 

ر كحولي لليدين، أو  مبُطهِّ
غسلهما باملاء والصابون 

للمحافظة على نظافتهما.

إذا اخترت ارتداء كمامة، 
فتأكد من أنها تغطي الفم 
واألنف بإحكام. وجتنب ملس 

الكمامة مبجرد ارتدائها. 
وتخلَّص من الكمامة وحيدة 

االستعمال على الفور بعد 
استخدامها في كل مرة، 
واغسل يديك بعد نزعها.

جتنب اخملالطة اللصيقة 
لألشخاص الذين يعانون من 

احلمى والسعال.

جتنب التعامل املباشر دون 
وقاية مع احليوانات أثناء 

السفر.

جتنب مالمسة العينني أو 
األنف أو الفم، وجتنب تناول 
الطعام غير املطهي جيًدا.

جتنب السفر في حالة اإلصابة 
باحلمى والسعال.

emro.who.int/ar/cov

/WHOEMRO

@WHOEMRO

/WHOEMR
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م لليدين ملدة  اغسل يديك بالصابون أو افرك يديك مبُعقِّ
ال تقل عن 40 ثانية:

• قبل التعامل مع مريض.

•  قبل البدء في أي إجراءات تتطلب النظافة 
والتعقيم.

• بعد التعرض لسوائل اجلسم التي قد ُتثِّل خطرًا.

• بعد التعامل مع املرضى والبيئة احمليطة بهم.

• قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

emro.who.int/ar/cov

/WHOEMRO

@WHOEMRO

/WHOEMR
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اتبع هذه الممارسات الجيدة

 كيف يمكن لمقدمي الرعاية
الصحية حماية أنفسهم

اتبع ممارسات النظافة 
التنفسية داخل مرافق 

الرعاية الصحية، بتغطية 
الفم واألنف عند السعال أو 

العطس، وشجع اآلخرين على 
ذلك.

ارتِد كمامة طبية أثناء 
التعامل الروتيني مع املرضى 

املصابني بأعراض تنفسية 
حادة.

أبلغ السلطات املعنية مبرضك 
على الفور، إذا بدأت في 

السعال أو العطس أو الشعور 
باحلمى بعد تقدمي الرعاية 

ملريض مشتبه في إصابته 
باملرض.

عند القيام بإجراء خاص، مثل 
الَتنْبيب، ارتِد:

• رداء طويل األكمام.

• قفازات.

• نظارات واقية للعينني.

•  كمامة مرشحة للجسيمات، 
.N95 مثل كمامة

فيروس كورونا المستجد


