
وقت فراغ، ولكن مع شعور باالطمئنان!
هل يمكن التجمع في زمن الكورونا؟ نعم! إذا التزمنا كلنا بالقواعد التالية:

شكًرا على مشاركتكم!

الحفاظ عىل مسافة عىل األقل 1.5 م يف كل مكان
tt عىل سبيل املثال يف الطريق إىل املنشأة

ttيف املواصالت العامة

ttيف املنشأة

غسل األيدي بالصابون جيًدا وبانتظام
ttعىل سبيل املثال عند الوصول إىل املنشأة أو يف املنزل

ttبعد الذهاب لدورة املياه

ttبعد مسح األنف أو السعال أو العطس

ttقبل تناول الطعام

ارتداء قناع واٍق للفم واألنف
tt)يف الحافلة والقطار واملحالت )إلزامي

tt برغم ذلك يجب االلتزام بالحد األدىن من املسافة املطلوبة

ل عدم ملس يَُفضَّ
tt وجهك

ttأيدي أو وجوه اآلخرين

tt مقابض األبواب ومفاتيح الكهرباء وأزرار املصعد والدرابزين - واستخدام

املرفق أو أية أغراض أخرى بدالً من ذلك

الطعام والرشاب
tt

t

الحفاظ عىل مسافة 1.5 م بحد أدنىن

عند السعال والعطس
ttااللتزام بالقواعد املذكورة يف الصفحة الخلفية

االنتباه لعالمات الطريق
tt عىل سبيل املثال العالمات املوجودة عىل األرض

أو الالفتات أو اإلرشادات املوجودة عىل األبواب

إذا شعرتم باملرض
ttعىل سبيل املثال عند الشعور ببحة يف الصوت والسعال والحمى والقشعريرة

ttيجب البقاء باملنزل

 كيف تحدث العدوى 
بفريوس كورونا؟

ينتقل فريوس كورونا من شخص 

إىل شخص - غالًبا عن طريق 

أصغر الذرات أو القطرات، 

عند التحدث أو السعال أو 

العطس أو ملس الوجه. 

 ملس أشياء مثل مقابض 

األبواب أو أية مقابض أو 

 مفاتيح الكهرباء أو الهواتف 

أو سامعات األذن الخاصة 

 بآخرين قد يؤدي أيًضا إىل 

نقل الفريوس. 



اإلجراء الصحيح

غسل األيدي جيًدا

العطس والسعال بطريقة صحيحة

استخدام القناع الواقي للفم واألنف بطريقة صحية

 رفع األكامم وبل األيدي 

باملاء بالكامل.

 غسل األيدي بالصابون قبل وضع 

 القناع عىل الوجه أو خلعه.

 السعال أو العطس يف باطن املرفق أو يف منديل - مع الحفاظ عىل 

مسافة كافية بينك وبني اآلخرين.

غسلها بالصابون من 20 إىل 30 ثانية - 

 وكذلك بني األصابع وعند أطراف األصابع.

 تجفيف األيدي كاملعتاد مبنديل  شطف رغوة الصابون جيًدا.

يستخدم ملرة واحدة.

 ملسح األنف يستخدم منديل ورقي نظيف ويُلَقى 

يف سلة املهمالت بعد ذلك مبارشًة.

www.infektionsschutz.de ستجدون املزيد من املعلومات عىل SenBJF، BZgA املصادر: خطة النظافة الصحية النموذجية

 عدم اإلمساك بالقناع أثناء 

وضعه عىل الوجه أو ارتدائه أو 

 خلعه إال من العرى أو األربطة. 

 يجب أن يغطي القامش 

األنف والفم والذقن وأن يكون 

محكاًم عند الحواف.

تغيري األقنعة القامشية يف حالة 

بللها بسبب هواء التنفس أو بعد 

يوم من استخدامها. يجب حفظها 

بعيًدا عن الهواء، عىل سبيل املثال 

يف كيس إضايف أو عبوة إضافية، إىل 

أن يتم غسلها )60 درجة مئوية(.

 التخلص من القناعات 

 املستخدمة ملرة واحدة )قناع 

الوجه املرشح FFP / قناع الفم 

 واألنف MNS( بعد االرتداء 

أو إذا أصبح السطح رطبًا.

Referat ZS I :التحرير والتصميم


