
جميعنا نلعب دوراً رئيساً في خفض عدد حاالت اإلصابة بــكوفيد19- التي تتطلب رعاية الطبية 

في المستشفى في أي وقت من األوقات. ما لم يتباطأ انتشار فيروس كورونا ويصل إىل معدل 

 ثابت، فلن يكون هناك ما يكفي من أسرّة المستشفيات وأجهزة التنفس

للمريض الذي يحتاج إليها. 

التباعد االجتماعي هي ما يمكنك القيام به من أجل المساعدة.

التباعد االجتماعي
لنبطئ انتشار فيروس كورونا ولننقذ األرواح!

الطاقة االستيعابية لمنظومة الرعاية الصحية
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التباعد االجتماعي هي أن تكون مسؤول اجتماعياً
قم بدورك إلنقاذ األرواح!
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اقِض اغلب وقتك في البيت 
اخرج فقط عند الضرورة، مثل عندما تحتاج إىل شراء المواد 

األساسية، وأبلغ عن عمل ال يمكنك القيام به في المنزل أو إذا 

كان األمر يتطلب رعاية طبية.

تجنب التجمعات العامة
ِحّد من تواصلك مع األشخاص الذين ال يعيشون معك. تجنب 

األماكن المزدحمة - المكاتب المدارس الكنائس المطارات واألماكن 

الثقافية وما إىل ذلك من أماكن تكون قريًبا من اآلخرين.

اغسل يديك
استخدم معقم اليدين قبل وبعد أي تفاعل أو اختالط 

مع عامة الناس، ثم اغسل يديك عند عودتك إىل 

المنزل. تجنب لمس وجهك.

حافظ عىل مسافة التباعد مع اآلخرين
أثناء وجودك في األماكن العامة، ابق بعيداً عن األشخاص اآلخرين 

مسافة 6 أقدام عىل األقل – أي ما يعادل طول سرير كبير الحجم 

)كينغ(. وهذا من شأنه أن يحميك من تنفس القطرات الصغيرة 
الحجم المحمولة بالهواء التي تحتوي عىل فيروس كورونا.


