اﺣﻢ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى
ِ
إذا شعرت بالمرض وإذا كانت لديك أعراض مثل سيالن األنف أو السعال أو الح ّمى فيجب عليك محاولة تفادي مقابلة اآلخرين .ال
تذهب إلى العمل وال إلى المدرسة أو دار الحضانة .إن الشيء ذاته ينطبق كذلك حتى ولو كنت تشعر بمرض خفيف فقط .من األهمية
بمكان أال تخاطر في نشر العدوى إلى اآلخرين.

كبار العمر يخاطرون أكثر في أن يُصابوا بمرض خطير .لذلك فإنه من المهم أال تزور األشخاص في المستشفيات ومساكن المس ّنين
على نحو غير ضروري .ينبغي تفادي هذه الزيارات إذا كنت تشعر بالمرض ولو كان خفيفاً .كما يجب على الذين يعملون في مجال
رعاية المس ّنين عدم الذهاب إلى العمل إذا كانوا مصابين بالزكام أو السعال.
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األعراض التي تم التقرير عنها هي أوال وقبل كل شيء هي الح ّمى والسعال .هناك أعراض معتادة أخرى وهي صعوبة التنفس وسيالن
األنف والصداع والشعور بالغثيان وأوجاع العضالت والمفاصل.
معظم المصابين ال يتعرضون إال إلى معاناة خفيفة التي تتالشى بشكل تلقائي عبر الرعاية الذاتية في المنزل .ولكن كوفيد 19-يؤدي إلى
مرض خطير لدى بعض الناس ،على سبيل المثال صعوبة في التنفس والتهاب الرئتين .في حالة الشعور باألعراض يجب عليك تفادي
مقابلة اآلخرين.
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اغسل يديك غالبا
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مرضة بسهولة على اليدين ،ثم تنتقل إلى اآلخرين عندما تصافح شخصا ً آخر .لذلك يجب عليك غسل اليدين مرات
تلصق العوامل ال ُم ِ
عديدة بالصابون والمياه الساخن لمدة  20ثانية على األقل.
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ويجب أيضا ً غسل اليدين عندما ترجع إلى المنزل أو عندما تصل إلى العمل بعدما كنت في الخارج ،وقبل تناول الطعام ،وعند التعامل
بالمواد الغذائية وبعد الذهاب إلى المرحاض .وإذا لم يمكن لك غسل يديك بالماء فإن معقم اليدين بديل جيد.
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تنتشر العدوى عن طريق الغشاء المخاطي في العينين واألنف والفم .اإلجراء الوقائي العام ضد عدوى المسالك التنفسية هو تفادي لمس
العينين واألنف والفم.
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الذراعan
عندما تسعل وتعطس تنتشر قطرات صغيرة تحتوي على العوامل ال ُممرضة .من خالل السعال والعطس في داخل مفصل id
ارم دائما ً المناديل الورقية في سلة مهمالت ثم اغسل يديك.
منديل ورقي تمنع العدوى من االنتشار حولك أو من تلويث يديكِ .

السعال والعطس في داخل مفصل الذراع
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اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﯾﻀﺎ
اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل طﺎﻟﻤﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮض .وإذا أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﺘﻚ أﺳﻮأ وﻛﻨﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎﻣﻚ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺬاﺗﯿﺔ
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ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،ﻓ ُﯿﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ  1177ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺼﺤﯿﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﺳوﯾدﯾﺔ
واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ(.

Smittsamma mikroorganismer
finns överallt i vår omgivning.
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