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التباعد االجمتايع
ميكننا مجيعًا أن نعمل عىل إبطاء انتشار مرض كوفيد 19-وذلك ببذل جهود واعية وترك مسافة بيننا وبني األخشاص اآلخرين واالبتعاد عهنم.

وقد برهن التباعد االجمتايع أنه من بني أكرث الطرق الفعالة للحد من انتشار املرض أثناء الوباء .وبالتحيل بالصرب والتعاون ،ميكننا مجيعًا
أن نقوم بدورنا.

ماذا يعين التباعد االجمتايع؟
التباعد االجمتايع يعين القيام بتغيريات يف أنشطتك اليومية الروتينية من أجل التقليل من االتصال املبارش باألخشاص اآلخرين،
مبا يف ذلك:
eجتنب األماكن املزدمحة والتجمعات غري الرضورية.

eجتنب أساليب التحيات املألوفة ،مثل املصاحفة باليد.

eاحلد من االتصال باألخشاص األكرث عرضة للخطر (مثل األخشاص املسنني واألخشاص الذي يعانون من متاعب حصية).
eترك مسافة ذراعني عىل األقل (تقريبًا مرتان) بينك وبني األخشاص اآلخرين ،لكام أمكن.

كيفية ممارسة التباعد االجمتايع:
eعليك بتحية األخشاص باستخدام التلوحي باليد واإلشارة بدل املصاحفة باليد أو القبلة أو املعانقة.
eعليك باملكوث يف البيت لكام أمكن ،مبا يف ذلك تناول الطعام والرتفيه عن النفس.

eعليك بالتسوق أو ركوب وسائل النقل واملواصالت العامة يف األوقات اخلارجة عن أوقات الذروة.
eالقيام باالجمتاعات باستخدام الوسائل االفرتاضية.

eتنظمي ألعاب لألطفال باستخدام الوسائل االفرتاضية.

eاستخدم التكنولوجيا للبقاء عىل اتصال مع األصدقاء وأفراد العائلة

إن أمكن،

eاستخدم خدمات تسلمي املأكوالت واألطعمة أو التسوق من خالل اإلنرتنت.
eمق بالمتارين الرياضية يف بيتك أو يف اخلارج.
eزاول معلك من بيتك.

تذكر دامئًا:
eأن تغسل يديك بكرثة ولعدة مرات ملدة  20ثانية عىل األقل وجتنب ملس وجهك.
eأن تسعل أو تعطس يف مفرق ذراعك.

eأن تتجنب ملس األسطح اليت يملهسا الناس بكرثة.

إذا كنت ختىش أنك مصابًا مبرض كوفيد:19-
eعليك أن تعزل نفسك عن األخشاص اآلخرين مبجرد ظهور أعراض عليك.

eإذا ظهرت عليك أعراض وأنت خارج املزنل ،اذهب فورًا إىل مزنلك وجتنب ركوب وسائل النقل واملواصالت العامة.
eعليك باملكوث يف بيتك واتباع نصاحئ سلطة الصحة العامة احمللية اليت قد توصيك باالعزتال الذايت.

ً
أوال االتصال باهلاتف بأحد مقديم خدمات الرعاية الطبية إذا كنت مريضًا وحتتاج إىل عناية طبية.
eعليك

لملزيد من املعلومات:
1-833-784-4397
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