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عندما تتحدث إلى شخص ما ، ارتِد قناًعا واقیا (ماسك)  ۔
عندما تتناول العشاء مع شخص ما، تذوق وجباتك وال تتحدث معھ اثناء تناولك الطعام.  ۔

یمكنك التحدث الحقا بعد االنتھاء من األكل والشرب، عندما ترتدي قناعك الواقي (الماسك)  ۔  

عندما تلتقي بشخص ما! ۔

اغسل یدیك باسرع وقت ممكن. ۔ 
إذا كان لدیك رذاذ مطھر، فامسح مقابض الباب أیًضا.  ۔

قم باالستحمام و/أو خذ شاور في أقرب وقت ممكن. ۔

عندما تعود إلى المنزل! ۔

فتأكد من غسل یدیك قبل لمس وجھك. وإذا لم تتمكن من غسل یدیك، ۔ 
فتأكد من استخدام رذاذ مطھر أو منادیل مبللة أو منشفة مبللة.  ۔

إذا كان من الضروري أن تلمس وجھك أثناء الخروج

تجنب لمس وجھك عندما تكون بالخارج! ۔
ھام! تذكر ان یدیك ملیئة بالفیروسات. من خالل لمس وجھك، ۔

فإنك تقدم للفیروسات خدمة وتقوم بتوصیلھا بالقرب من عینیك   
وأنفك وفمك. أیضا، ال تضع اصبعك في أنفك! ۔ 

تجنب التنفس من خالل الفم حیث یزید من خطر استنشاق الفیروسات داخل رئتیك. ۔ 

قم بتھویة غرفتك عن طریق فتح النوافذ. ۔ 

تنقل الفیروسات عن طریق السعال واللعاب والزفیر. ۔
یؤثر اللعاب والسعال على األشخاص القریبین. ۔

ولكن یمكن منع ذلك في الغالب إذا ارتدى المصابون قناًعا واقیا (ماسك) ۔
ال ینتقل الفیروس عن طریق الزفیر فقط بدون لعاب. ۔
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الھدف: لن أقوم بنشر وباء كورونا المستجد
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