
تجنب االتصال الوثیق مع املرىض. وھكذا تحمي نفسك وتحمي اآلخرین من اإلصابة باملرض

نقُد م ھنا املزید من النصائح حول كیفیة تجنب العدوى

ابق يف املنزل عندما تكون مریضا
 ابق يف املنزل وال تذھب إىل العمل أو املدرسة إذا شعرت باملرض وكان لدیك رشح أو سعال أو حمى. وبذلك فإنك ال تجاُ زف بنقل العدوى لآلخرین. وینطبق

ذلك حتى وإن كنت تشعر مبرض خفیف

ابق يف املنزل طاملا تشعر باملرض. وإذا أصبحت حالتك أسوأ وكنت غیر قادر عىل قیامك بالرعایة الذاتیة

.(يف املنزل، فیُمكنك االتصال برقم 1177 للحصول عىل املشورة الصحیة (باللغتین السویدیة واإلنجلیزیة

انتظر یومین عىل األقل بعد التعايف قبل العودة إىل العمل أو املدرسة

 وتجدر اإلشارة إىل أن كبار السن أكرث عرضة ألن یكون املرض شدید الخطورة علیھم. لذلك، من املھم عدم زی��رة األشخاص الذین ھم يف املستشفیات ودور

 املسنین دون أن یكون ھناك رضورة ُملحة. وال تقم مبثل ھذه الزیارات أبًدا إذا كنت تشعر مبرض خفیف. وبالنسبة لألشخاص الذین یعملون يف مرافق رعایة

كبار السن، فیجب علیھم عدم الذھاب إىل العمل إذا كانوا یُعانون من السعال أو الزكام

انتبھ ألعراض مرض كوفید 19
 إن األعراض األساسیة ملرض كوفید 19 ھي الحمى والسعال. ومن األعراض الشائعة أیًضا صعوبات التنفس والتھاب الحلق والصداع وآالم العضالت واملفاصل.

 یعاين معظم الناس من آالم/مشاكل خفیفة تختفي من تلقاء نفسھا مع الرعایة الذاتیة يف املنزل. إال أن البعض قد یُصبح بحالة مرضیة خطیرة حیث یعانون من

.صعوبة يف التنفس وااللتھاب الرئوي. إذا شعرت بأي من ھذه األعراض، حاول تجنب مقابلة أشخاص آخرین

اغسل یدیك كثیرًا
 إن املواد التي تنرش الفیروس معدیة للغایة ویمكن أن تلتصق بالیدین بسھولة. وتنترش بشكل أكرب عند مصافحة شخص ما. لذلك، اغسل یدیك كثیًر ا بالصابون

واملاء الدافئ ملدة 20 ثانیة عىل األقل

 اغسل یدیك دامئًا عند عودتك إىل املنزل أو عندما تصل إىل العمل بعد أن كنت يف الخارج وقبل تناول الطعام وقبل إعداد الطعام أو مالمستھ وبعد دخول

.املرحاض. یمكن أن یكون معقم الیدین خیاًر ا عندما ال تُتاح لك إمكانیة غسل الیدین

قم بالسعال والعطس يف طیة الذراع
 عند السعال والعطس، ینترش رذاذ صغیر یحتوي عىل املواد املعدیة التي یمكن أن تنرش الفیروس. وعن طریق السعال والعطس يف طیة الذراع أو يف م ندیل

.ورق، فإنك متنع العدوى من االنتشار إىل محیطك أو یدیك. قم دامئًا بإلقاء املندیل الورقي يف سلة املھمالت واغسل یدیك

تجنب مالمسة العینین واألنف والفم
تنترش العدوى من خالل األغشیة املخاطیة للعین واألنف والفم. لذلك، تجنب مالمسة العینین واألنف والفم

معقم الیدین
إذا مل یكن املاء والصابون متوفران، یمكنك استخدام معقم للیدین تكون نسبة الكحول فیھ ٪60 عىل األقل

احِم نفسك واآلخرين من انتشار العدوى


