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في موجود النص األصلي الذي نشرتھ الحكومة المركزیة والذي تم استخدامھ لترجمة ھذه الوثیقة 
https://www.gov.uk/coronavirus 

 )2020مارس  26المملكة المتحدة (اعتباًرا من التوجیھات الحالیة الصادرة من حكومة  

 ): اإلجراءات التي علیك القیام بھا19 كوڤیدكورونا ( فیروس

 البقاء في المنزل 

ال تخرج من منزلك إال إلحضار الطعام أو ألسباب صحیة أو للعمل (ولكن ال یسمح لك بالخروج للعمل إال إذا  •
 كنت ال تستطیع العمل من المنزل)

 أقدام) عن اآلخرین 6بُعد مترین (ابق على  •
 اغسل یدیك بمجرد عودتك إلى المنزل •

 حتى لو لم یكن لدیك أعراض ظاھرة علیك. فیروسقد تتسبب في نشر ال

 مطلوب من أي شخص في أي مكان اتباع ھذه التوجیھات الرئیسیة. 

مألوف و / أو ارتفاع في ) ھي ظھور سعال مستمر غیر 19-كوڤیدكورونا ( فیروساألعراض األكثر شیوًعا ل .1
 7فابق في المنزل وال تغادر منزلك لمدة ، حتى ولو كانت خفیفة، درجة الحرارة. إذا كانت لدیك ھذه األعراض

للدخول في العزل الذاتي.  NHS 111أیام من بدایة ظھور تلك األعراض علیك. ال تحتاج إلى االتصال بخدمة 
عبر  NHS 111فاتصل بخدمة ، أیام 7نزل أو لم تتحسن حالتك بعد إذا تفاقمت األعراض أثناء العزلة في الم

اتصل ، . لحاالت الطوارئ الطبیةNHS 111فعلیك االتصال بـ ، . إذا لم یكن لدیك اتصال باإلنترنتاإلنترنت
 .999برقم 

خاصة بعد السعال والعطس ، ن والماء الساخنثانیة باستخدام الصابو 20اغسل یدیك أكثر من المعتاد لمدة  .2
وتنظیف أنفك، أو بعد التواجد في األماكن العامة حیث اآلخرون یسعلون ویعطسون ویفعلون ذلك. استخدم معقم 

 الیدین إذا كان ھذا ھو كل ما یمكنك الوصول إلیھ.
أو ُكمك (ولیس یدیك) إذا لم یكن  ،قم بتغطیة فمك وأنفك بمندیل، لتقلیل انتشار الجراثیم عند السعال أو العطس .3

لدیك مندیل وفي حالة استخدام مندیل احرص على إلقائھ في سلة المھمالت فوًرا. ثم اغسل یدیك أو استخدم ِجل 
 مطھًرا للیدین.

قم بتنظیف وتطھیر األشیاء والسطوح التي تم لمسھا بانتظام باستخدام منتجات التنظیف العادیة لتقلیل خطر  .4
 انتقال العدوى إلى أشخاص آخرین.

ات الجھاز التنفسي المماثلة، فمن فیروسوغیرھا من  19- كوڤید فیروسفي الوقت الحالي واستناداً إلى فھمنا لما یعرف بـ
المحتمل أن یكون كبار السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة ُعرضة للمرض الشدید. قد تتغیر تلك 

 ور المزید من المعلومات.التوصیات مع ظھ
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