
كوڨيد-19
كيفية العزل الذايت

التعامل مع كوڨيد-19 أمر مرهق. ولكن بتعاوننا مًعا نكون أقدر عىل التغلب عىل هذا الوباء وتقليل انتشاره يف مجتمعنا.
إذا كانت لديك أسئلة، أو بدأت يف الشعور بتعب، اتصل مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك، Ontario Health Connect )املعروفة 

 سابًقا بـ Telehealth Ontario( عىل الرقم: )TTY: 1-866-797-0007( أو اتصل بـ Peel Public Health عىل الرقم:
.905-799-7700

حافظ عىل مسافة تباعد 2 مرتًا
حافظ عىل مسافة ال تقل عن مرتين، مع ارتداء قناع وجه ُمحكم متاًما بحيث يغطي األنف والفم 	 

إذا تواجدت يف غرفة مع أشخاص أخرين.
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التزم بالبقاء يف املنزل
ال تستخدم وسائل النقل العام أو سيارات األجرة أو مشاركة املركبات.	 

ال تذهب إىل العمل أو املدرسة أو األماكن العامة األخرى أو غريها من املساكن الخاصة.	 

تجنب االتصال باآلخرين
ال تستقبل زواًرا إال للرضورة القصوى )مثل مقدمي الرعاية(.	 

االبتعاد عن كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة )عىل سبيل املثال، مرض 	 
السكري، مشاكل الرئة، نقص املناعة(.

البقاء يف غرفة منفصلة بعيًدا عن األشخاص اآلخرين يف منزلك مع ارتداء قناع وجه ُمحكم متاًما، 	 
بقدر اإلمكان. استخدم حامًما منفصالً إذا كان ذلك متيرًسا.

تأكد من توفر تيار هواء جيد يف الغرف املشرتكة )مثل نوافذ مفتوحة(.	 

إذا مل يكن من املمكن االلتزام بهذه اإلجراءات، فحافظ عىل مسافة تباعد ال تقل عن مرتين بقدر 	 
املستطاع.

إن أمكن، يتوىل أحد األفراد اآلخرين يف املنزل رعاية األطفال أثناء قيامك بالعزل الذايت. إذا كنت ال 	 
تستطيع االبتعاد عن أطفالك، ففي هذه الحالة، يتطلب األمر بقاء األطفال يف املنزل.

اغسل يديك
احرص عىل غسل اليدين كثريا باملاء والصابون.	 

َجّفف يديك مبنشفة ورقية أو مبنشفة قامش خاصة بك، ال يشاركك يف استعاملها أحد.	 

م اليدين الذي يحتوي عىل الكحول، يف حالة عدم توفر املاء والصابون.	  استخدم ُمَعقِّ



حجب السعال والعطس
ضع مندياًل ورقيًا عىل فمك وأنفك عند السعال أو العطس.	 

اسعل أو اعطس يف كمك العلوي أو كوعك وليس يف يدك.	 

تخلص من املناديل املستعملة بإلقائها يف سلة مهمالت بها كيس داخيل، مع غسل اليدين. تبطني 	 
سلة املهمالت بكيس بالستيك يجعل التخلص من النفايات أكرث أمانًا.

احرص عىل تنظيف اليدين بعد تفريغ سلة املهمالت.	 

ارتداء قناع وجه يغطي األنف والفم
ارتد قناعاً عندما تكون عىل مسافة يف حدود مرتين من األشخاص اآلخرين.	 

تأكد من أن القناع مناسب لوجهك، بحيث يغطي األنف والفم والذقن بالكامل بدون فجوات.	 

ارتد قناًعا للوجه إذا اضطررت إىل مغادرة منزلك للذهاب إىل مقدم الرعاية الصحية.	 

إذا مل يكن لديك قناع وجه، فحافظ عىل مسافة تباعد بينك وبني اآلخرين مبقدار مرتين مع حجب 	 
السعال والعطس.

تم تعديل هذه الوثيقة بإذن من الهيئة الصحية العامة يف أونتاريو Public Health Ontario. ال تتحمل 
PHO أية مسؤولية عن محتوى أي منشور ناتج عن ترجمة / تغيريات / تعديل وثائق الهيئة من قبل أطراف 

ثالثة.

ترسي املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة اعتباًرا من 7 سبتمرب 2022

 @regionofpeel   @peelregion.ca   @regionofpeel

peelregion.ca/coronavirus ملزيد من املعلومات، قم بزيارة

CDS-0526  22/05

التزم العزل مع آخرين عند الحاجة
يف حالة توفري الرعاية والدعم لطفل أو شخص يحتاج إىل املساعدة يف الحياة اليومية )مثل 	 

االستحامم والتغذية واملالبس( وكان مطلوبًا منهم عزل أنفسهم.

يجب عىل مقدمي الرعاية اتخاذ تدابري إضافية لحامية أنفسهم واآلخرين يف املنزل، مبا يف ذلك 	 
ارتداء قناع وجه، وتكرار غسل اليدين، والتباعد عن اآلخرين يف املنزل.


