
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تدرب على النظافة التنفسیة 
حولك حرص على اتباع النظافة التنفسیة الجیدة ومن ا  

 ھذا یعني تغطیة فمك و
مندیلأو  ككوعانحناء أنف ب

ابق في المنزل إذا شعرت بالمرض. إذا كنت تعاني 
فاتصل بأقرب   التنفس،من الحمى والسعال وصعوبة 

مقدم رعایة صحیة. اتبع توجیھات السلطات الصحیة  
. المحلیة  

ستحصل السلطات الصحیة المحلیة لدیك على  لماذا؟  
أحدث المعلومات حول الوضع في منطقتك. . ھذا 

سیحمیك ویساعد على منع انتشار الفیروسات والعدوى 
.األخرى   

 
 
 
 
 

) بسبب 19یحدث مرض كورونا الفیروسي (كوفید  
فیروس كورونا وال یزال یؤثر على معظم دول العالم  

بما في ذلك الدول المجاورة لنا العراق وإیران  
وتركیا. یعاني معظم األشخاص الذین یصابون  

ولكن یمكن أن   ویتعافون،بالعدوى من مرض خفیف 
بالنسبة لآلخرین. اعتن بصحتك   یكون أكثر خطورة

  واحم اآلخرین من خالل القیام بما یلي

عندما تسعل أو تعطس. تخلص من المنادیل المستعملة  
على الفور. استخدم أقنعة الوجھ فقط عندما تكون مریًضا 

 أو تعتني بشخص مریض

القطرات ینشر الفیروس. من خالل الحفاظ على   لماذا؟
نظافة الجھاز التنفسي الجیدة ، فإنك تحمي األشخاص من 

19ا و كوفید حولك من الفیروسات مثل البرد واإلنفلونز

  

  كورونا فیروس  من أنفسنا نحمي كیف
 

  كورونا فیروس  من أنفسنا نحمي كیف

إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة  
فاطلب الرعایة الطبیة مبكًرا  التنفس،  كیف تحمي نفسك   4  

واآلخرین من فیروس  
 كورونا 
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  الحفاظ على التباعد االجتماعي  
 
 

األقل  أقدام) على   3حافظ على مسافة متر واحد (
.بینك وبین أي شخص یسعل أو یعطس  

 
 
 
 
 
 
 

 اغسل یدیك باستمرار  
 

اغسل یدیك بانتظام بالصابون والماء الجاري عندما  

تكون األیدي متسخة بشكل واضح. إذا لم تكن یداك  

٪  70یمكنك استخدام فرك الید الكحول (  تماًما،متسختین 

كحول) أو غسلھا بالماء والصابون. خاصة عند دخولك  

 المنزل قبل لمس أي شيء لحمایة عائلتك

 
إن غسل یدیك بالصابون والماء أو باستخدام  ؟لماذا

فرك الید الذي یحتوي على الكحول یقتل الفیروسات 
.التي قد تكون على یدیك

عندما یسعل شخص ما أو یعطس یرش  ؟لماذا
قطرات سائلة صغیرة من أنفھ أو فمھ قد تحتوي  

یمكنك التنفس في  جًدا، على فیروس. إذا كنت قریبًا 
إذا كان   19فیروس كوفید   بما في ذلك القطرات،

. مرض الشخص الذي یسعل لدیھ   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تلمس األیدي العدید من األسطح ویمكنھا ؟ لماذا
یمكن أن تنقل  التلوث،التقاط الفیروسات. بمجرد 

.الیدین الفیروس إلى عینیك أو أنفك أو فمك  

یمكن للفیروس أن یدخل جسمك ویمكن  ھناك،من 
 .أن یجعلك مریضا

 

   كورونا  فیروس  من  أنفسنا  نحمي  كیف
 

   كورونا  فیروس  من  أنفسنا  نحمي  كیف
 

   كورونا  فیروس  من  أنفسنا  نحمي  كیف
 

 تجنب لمس العینین واألنف والفم  2 
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