
قبل أن تفعل COVID-19 تفكر بالخروج؟ اعرف مخاطر

یتوق الكثیر منا للخروج من المنزل حیث تبدأ مقاطعة فیرفاكس بإعادة االفتتاح، وقد ال یكون لدى البعض منا خیار سوى
في االنتشار بین األشخاص في COVID-19 مغادرة منازلنا. لیس هناك شك في أنك أكثر أماًنا في المنزل حیث یستمر
فیرفاكس، فهناك العدید من االعتبارات واإلجراءات التي یمكنك اتخاذها في حال خروجك إلبقائك في أمان قدر اإلمكان.

مراعاتها یجب أشیاء 4

كلما زاد تفاعلك مع اآلخرین وكلما طال هذا التفاعل، ال توجد طریقة لضمان عدم المخاطرة عند مغادرة المنزل. بشكل عام،
ال یمكننا تحدید مدى خطورة جمیع األنشطة التي قد ترغب في المشاركة فیها، ولكن یمكننا .COVID-19 زاد خطر انتشار

مشاركة أربعة نصائح مهمة یجب وضعها في االعتبار:

COVID-19. حتى لو لم تظهر األعراض1. بـ كلما زاد عدد األشخاص الذین تتفاعل معهم كلما زاد خطر إصابتك
للفایروس. على شخص ما فقد یكون حامًال

كلما اقتربت من األشخاص المصابین بالعدوى، زادت مخاطر إصابتك. تعتبر المساحات الداخلیة أكثر خطورة من2.
المساحات الخارجیة حیث قد یكون من الصعب الحفاظ على التباعد بین األشخاص، باإلضافة إلى قلة التهویة.

إن قضاء وقت أطول مع األشخاص المصابین قد یزید من خطر إصابتك.3.

یزید قضاء الوقت مع األشخاص الذین ال یرتدون الكمامة من خطر انتقال العدوى إلیك.4.

الصحیحة األسئلة اطرح

على الرغم من أن تقدیم تقییمات محددة للمخاطر لكل نشاط یمثل تحدًیا، إال أن هناك إرشادات متوفرة للشركات أثناء إعادة
فتحها. وهناك أشیاء یمكنك أن تضعها في عین االعتبار كفرد أثناء قیامك بالمهام أو تناول وجبة أو ممارسة بعض التمارین

الریاضیة. فكر في ما ترید القیام به واسأل نفسك بعض األسئلة الرئیسیة للمساعدة في اتخاذ القرار األفضل لك.

هل سیجعلني نشاطي على اتصال وثیق مع اآلخرین؟1.

هل أنا معرض لخطر العدوى بنسبة أعلى، أو أنني أعیش مع شخص معرض لخطر العدوى؟2.

هل أحتاج إلى الذهاب لمنطقة أخرى وما هي متطلبات الرحلة التي یجب أن أكون على علم بها؟3.

هل أعرف ماذا أفعل إذا مرضت؟4.



هذه لیست سوى أمثلة قلیلة من األسئلة التي تجب مراعاتها. إذا كنت أكثر عرضة لإلصابة بالمرض، فقد تحتاج إلى اتخاذ
10 الخاصة بوزارة الصحة لالطالع على COVID-19 احتیاطات إضافیة. قم بزیارة صفحة الویب الخاصة بشرح مخاطر

أسئلة یجب طرحها قبل الخروج وما الذي یجب مراعاته عند اإلجابة علیها.

خرجت إذا احتیاطاتك اتخذ

باإلضافة إلى استخدام هذه األسئلة للمساعدة في تقییم المخاطر، یجب علیك االستمرار في اتخاذ إجراءات وقائیة لحمایة نفسك
واآلخرین مثل:

ارتداء الكمامة1.

الحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام بینك وبین اآلخرین (التباعد االجتماعي)2.

غسل یدیك وتجنب لمس وجهك3.

استخدام معقم الیدین أثناء الخروج في حال عدم المقدرة على غسل الیدین4.

تغطیة السعال والعطاس5.

استخدام خیارات ال تعمل باللمس كلما أمكن ذلك6.

إحدى الطرق للمساعدة في بعض هذه اإلجراءات الوقائیة هي إعداد حقیبة أدوات عندما تخرج. تشمل غطاء الوجه7.
ومعقم الیدین والمنادیل.

دقیقة أو أكثر، فمن 15 وأخیًرا ، إذا كنت مریًضا أو كنت على اتصال بشخص مریض على بعد یقل عن ستة أقدام ولمدة
اخضع للفحص. من خالل وإذا كنت مریًضا، أو على اتصال بشخص مریض، أن تبقى بالمنزل وبعیًدا عن اآلخرین. المهم

لآلخرین وتساعد مجتمعنا. COVID-19 البقاء في المنزل، فإنك تمنع انتشار




