
  

 

 

 وزارة الصحة  
 مقاطعة ميث  
   مكتب الصحة العامة

م للغاية اه  
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ي مو إىل كل 

 
ي فرد يسكن ف

 زن 
 
 

 ، ء األهاىلي األعزا 
 

  ى بلدالمستجد  تم تأكيد حاالت كرونا 
  عض السكان ف 

ازية  كافة ال  . ويقوم موزن  موظفي   بإتخاذ كافة اإلجراءات اإلحتر
 وس. لتقليل من خطر إنتشار الفت  

 
ي فعله لتقليل من إلتقاط هذمالذي يمك

 ى ؟  ه العدو نن 
 

ل وبعد العودة إليه. وإستخد • م المعقمات اغسل اليدين بشكل مستمر خاصة قبل الخروج من المت  

  تلك األماكن توفرة الم
  المركز أثناء التواجد ف 

    ف 
 تكون فيها المالمسة لألسطح عالية. التر

 . والفم قدر اإلمكان حتر تغسل يديك نف تجنب لمس العيني   واأل  •

 األكتر إست سطح قم بغسل ومسح وتعقيم األ  •
 
لك  خداما   مت  
  عتتوفر الم  .  ف 

  محل موزن 
 .  قمات ف 

و اص الذين لديهم أعراتجنب اإلختالط مع االشخ •  .  س ض الفت 

  الموبي   األ متر بينك   ٢سافة ظ بمحتفإ •
 كز. ر خرين وموظف 

 

ي ل ا
 
اك ف :   ركوب السيارات الخاصة لتنقل شتر ي

 خارج موزن 
 

ي ال  لةاد العائصة مع أشخاص ليسوا من نفس أفر خا أن يستقل سيارة أي شخص  ال ننصح 
 
  نفس   ذين يسكنون ف

لال  . مت  
 
وس دون أن  ابة ونشر الفت  وزارة الصحة ألنه يزيد من خطر الص هذا الترصف مخالف لتعليمات الحكومة و عد ي

وس ي السيارةوبي   متر بينك   ٢بقاء عىل مسافة من الستحالة ال . يعرف الشخص أنه حامل للفت 
 
 .  غرباء ف

 
  ذا ما

 
 وظهرت عىلي األعراض؟    لو كنت مصابا

 

  حالة  •
صبتف 

ُ
:   تك أحد أفراد أس عىل  او  وظهرت األعراض عليك أ  فعليك بإتباع التال 

ة منسون   المركز محد  الغ أإب •  باسر

  عن األخرين  عزل نفسك إ •
 
 فورا

قل نالوف يتم . إذا كانت االعراض قوية فس حصبة العامة ألخذ النصحية وتحديد موعد فإتصل بالطبي  •

 . إل المستشف  
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