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 ازنولفنألا ضارعأ ھبشت ضارعأ ّيلع ترھظ لاح يف لعفأ اذام
 :COVID 19 سوریاف ضارعأ

 COVID انوروك سوریاف ببسب ةافو تالاح دیكأت متو ةدیدش ىلإ ةفیفط ضارعأ نم اھنع غیلبتلا مت يتلا ضارعألا حوارتت
 ترھظ لاح يف كبیبطب لاصتإلاب مق .سوریافلل ضرعتلا دعب موی ١٤ ىلإ نیموی ةدم يف ةیلاتلا ضارعألا رھظت دق .19

 ارخؤم ترفاس دق تنك اذا وأ COVID 19 انوروك سوریافب ضیرم صخش نم برقلاب تنك لاح يف ضارعألا كیلع
 ىرخآ ةلودل

 ىمحلا ●
 ةحكلا وأ لاعسلا ●
 سفنتلا يف رصق ●

 :COVID 19 سوریافب ضیرم كنأ دقتعت كنأ لاح يف لعفت اذام

 ةیحصلا ةیاعرلا ىلع لوصحلل الإ لزنملا نم جورخلا بنجت ●
 كلزنم يف تاناویحلاو صاخشألا نع كسفن لزعب مق ●
 ماع ناكم يا وأ ةسردملا , لمعلل بھذت ال ●
 ةكرتشملا لقنلا لئاسوو ةرجألا تارایسو ةماعلا تالصاوملا مادختسإ بنجت ●
 باصم نوكت دق كنأ كبیبط ربخت نأ نم دكأت .ھترایز لبق كبیبطب لاصتإلاب مقو كیلع رھظت يتلا تالاحلا بقار ●

 COVID 19 انوروك سوریافب
 نیرخآ صاخشأ نم برقلاب كدجاوت لاح يف ھجولا مامك ءادترإب مق , ھجولا تامامك كلمت تنك اذا ●
 لعجأو ةیصخشلا كمون ةفرغ يف كسفن لزعأ , كیدل سفنتلا ةبوعص ببسب ھجولا مامك ءادترإ عیطتست ال تنك اذا ●

 ةجولا تامامك نودتری كتلئاع دارفأ
 تالمھملا ةلس يف ھمرأو لاعسلا وأ ةحكلا دنع لیدنمب كفنأو كھجو ةیطغتب مق ●
 لقألا ىلع ةیناث ٢٠ ةدمل نوباصلاو ئفادلا ءاملاب كدی لسغب مق ●
 لقألا ىلع ٪٦٠ ةبسنب لوحكلا ىلع يوتحملا نیدیلا مقعم مدختسإ ●
 ایموی رركتم لكشب سملت يتلا حطسألا عیمج فّظن ●
 4000-876-313 ربع تیورتید ةنیدمل COVID 19 انوروك سوریافل نخاسلا طخلا عم لصاوت ●
 COVID 19 انوروك سوریافب باصم نوكت دق كنأ ئراوطلا لماع ربخأ , 911 ـب لصتإ ةیبطلا ئراوطلل ●
 كترارح ةجرد ضافخنا دعب ةعاس ٧٢ ةدمل وأ مایأ ٧ ةدمل يلزنملا لزعلا يف قبأ ●

 سوریافلاب باصم صخش نم برقلاب تنك دق كنأ دقتعت كنأ لاح يف لعفت اذام
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 سوریافب اباصم نوكی دق صخشب ءانتعالا وأ شیعلا لثم تالاح لمشی سوریافلاب باصم صخش نم برقلاب دجاوت
COVID 19 , سوریافب باصم صخش نم برقلاب دجاوتلا COIVD 19 اذإ وأ قئاقد ١٠ ةدمل مادقأ ةتس نم لقأ ةفاسمل 

 يا ثودح ةلاح يف وأ ھعم يناوألا ةكراشمب تمق وأ , كلیبقت , كیلع لاعسلاب COVID 19 سوریافلاب باصم صخش ماق
 .مسجلا لئاوسل لصاوت

 :ََ◌اضیرم تسل كنكلو COVID 19 سوریافب باصم صخش نم برقلاب تنك كنأ دقتعت تنك اذا ●
o بیرق صخش نم برقلاب اھیف تدجاوت ةرم رخآ دعب اموی ١٤ ةدمل ضارعأ ةیإل كتحص بقار 
o اموی ١٤ ةدمل ماع ناكم يا وأ ةسردملا , لمعلل بھذت ال 

 :ََ◌اضیرم تنكو COVID 19 سوریافب باصم صخش نم برقلاب لعفلاب تنك اذا ●
o كیلع ترھظ وأ , سفنتلا يف رصقو , لاعسلاو ةحكلا , ىمحلا ضارعا كیلع ترھظ اذا كسفن لزعب مق 

 ةطیسب ضارعا يأ
o تالاح كیدلو ةنس ٦٠ نم رثكأ كرمع( ریطخ وأ نمزم ضرم ببسب رثكأ رطخلل اضرعم نم تنك اذا 

 لصتأ )لماح تنك نإ وأ ةفیعض ةعانم وا , يركسلا ضرم , ةئرلا ضارما , بلقلا ضارمأك ةیحص
 COVID 19 سوریافل كصحفب اوموقی دقو كب صاخلا ةیحصلا ةمدخلا رفومب

o عم لصاوتلاب مق ربكأ لكشب رطخلل ةضرعملا ةعومجملا نم تسل كنكلو ضارعألا كیلع ترھظ اذا 
 COVID 19 سوریافل كصحفب اوموقی دقو كب صاخلا ةیحصلا ةمدخلا دوزم

 


