تغطية الفم واألنف في
أثناء السعال
ِّ .1
غط فمك وأنفك عندما تسعل أو تعطس أو
ّ
تمخط أنفك

إلق بالمنديل الورقي في سلة المهمالت
ِ .2

كمك وليس في يديك إن لم
 .3اسعل أو اعطس في ّ
ّ
يتوفر لديك منديل ورقي

ِّ .4
نظف يديك بالصابون والماء أو ِّ
معقم اليدين
(بتركيز ال يقل عن  %70من الكحول)

أوقف انتشار الجراثيم
ِ
ِّ
دائما عندما تسعل
غط فمك وأنفك ً
• حافظ على مسافة (أكثر من مترين  6 /قدم) بينك وبين من يسعلون أو يعطسون

PH1301GB022 Arabic

• بتغطيتك لفمك وأنفك في أثناء السعال يمكنك إيقاف انتشار الجراثيم
كمك إن لم ّ
يتوفر لديك منديل ورقي
• اسعل أو اعطس في ّ

آن أول /د

2012

داﺌﻤﺎ ﺤﻴن ﺘﺴﻌل
أوﻗف اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺠارﺜﻴم :ﻏطّ ﻓﻤك وأﻨﻔك ً

طﻲ ﻓﻤﻲ وأﻨﻔﻲ ﺒﻤﻨدﻴل ورﻗﻲ ﺤﻴن أﺴﻌل أو أﻋطس؟
ﻝﻤﺎذا ﻴﺠب أن أﻏ ّ

ﺘﻨﺘﺸر اﻝﺠارﺜﻴم ﻜﺎﻷﻨﻔوﻨاز وﻨزﻻت اﻝﺒرد وﺤﺘﻰ اﻝﺴﻌﺎل اﻝدﻴﻜﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﺴﻌﺎل أو اﻝﻌطس .ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﺘﺴﻌل أو ﺘﻌطس ﻋﻠﻰ ﻴدﻴك ،ﺘﺤﻤل ﻴداك ﻫذﻩ اﻝﺠارﺜﻴم
وﺘﻨﺸرﻫﺎ .وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻠﻤس اﻷﺸﻴﺎء ،ﻜﻤﻘﺒض اﻝﺒﺎب أو ﻗﻀﻴب ﻤﺘرو اﻷﻨﻔﺎق أو اﻝﻬﺎﺘف أو ﻝوﺤﺔ اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎز اﻝﺤﺎﺴوب ،ﺒﻴدﻴك ﻏﻴر اﻝﻨظﻴﻔﺘﻴن ﻓﺄﻨت ﺒذﻝك
ظف ﻴدﻴﻪ ﻗﺒل أن ﻴﻤس ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ أو أﻨﻔﻪ
ﺘﻨﺸر اﻝﺠارﺜﻴم ،ﺤﻴث ﻗد ﻴﻠﺘﻘط اﻝﺸﺨص اﻝذي ﺴﻴﻠﻤس ﺘﻠك اﻷﺸﻴﺎء ﻤن ﺒﻌدك ﻫذﻩ اﻝﺠارﺜﻴم ﻓﻴﺼﺎب ﺒﺎﻝﻤرض إن ﻝم ﻴﻨ ّ
أو ﻓﻤﻪ.
ﻀﺎ ؟
ﻜﻴف أوﻗف اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺠارﺜﻴم إن ﻜﻨ ُ
ت ﻤرﻴ ً
ﻝوﻗف اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺠارﺜﻴم:
• ﻏط ﻓﻤك وأﻨﻔك ﺒﻤﻨدﻴل ورﻗﻲ ﺤﻴن ﺘﺴﻌل أو ﺘﻌطس أو ﺘﻤّﺨط أﻨﻔك.
ظف ﻴدﻴك ﺒﺎﻝﻤﺎء اﻝداﻓﺊ واﻝﺼﺎﺒون أو ﻤﻌﻘّم ﻝﻠﻴدﻴن ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺤول ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة.
• ﻨّ
• إن ﻝم ﻴﺘوﻓّر ﻝك ﻤﻨدﻴل ورﻗﻲ ﻓﺎﺴﻌل أو اﻋطس ﻓﻲ ﻜﻤك وﻝﻴس ﻓﻲ ﻴدﻴك.
• إﻝ ِ
ق اﻝﻤﻨﺎدﻴل اﻝورﻗﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻤﺎﻤﺔ.

• ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨك وﺒﻴن اﻝﻨﺎس )أﻜﺜر ﻤن ﻤﺘرﻴن 6/ﻗدم(.
ﻀﺎ.
• اﺒق ﺒﺎﻝﺒﻴت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻤرﻴ ً
ﺼﺎت( وﻓارﺸﻲ اﻷﺴﻨﺎن ،واﻝﻤﻨﺎﺸف.
• ﻻ ﺘﺸﺎرك اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ آﻨﻴﺔ اﻝطﻌﺎم )ﻜﺎﻝﻜؤوس واﻝﻤﺎ ّ
ﻜﻴف ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻲ؟

• ُﺨذ ﺤﻘﻨﺔ اﻷﻨﻔﻠوﻨاز )ﺘطﻌﻴم اﻷﻨﻔﻠوﻨاز( ﻜل ﻋﺎم .إﺒ ِ
ق ﻴدﻴك ﻨظﻴﻔﺔ .ﻨظف ﻴدﻴك ﺒﺎﻝﻤﺎء اﻝداﻓﺊ واﻝﺼﺎﺒون أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﻜون ﻴداك ﻤﺘﺴﺨﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ظﺎﻫر.

ﻴﻤﻜﻨك ﻜذﻝك اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﻘّ ًﻤﺎ ﻝﻠﻴدﻴن ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻜﺤول ﻻ ﺘﻘل ﻋن .%70
• ﻗﻠّل ﻝﻤﺴك ﻝﻌﻴﻨﻴك وأﻨﻔك وﻓﻤك ،ﻓﺎﻝﺠارﺜﻴم ﺘﻨﺘﺸر ﻋﺎدةً ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻠﻤس ﺸﻴًﺌﺎ ﻤﻠوﺜًﺎ ﺒﺎﻝﺠارﺜﻴم ﺜم ﺘﻠﻤس ﻋﻴﻨﻴك أو أﻨﻔك أو ﻓﻤك ﺒﻴدﻴن ﻏﻴر ﻨظﻴﻔﺘﻴن.
• ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ)أﻜﺜر ﻤن ﻤﺘرﻴن 6/ﻗدم( ﺒﻴﻨك وﺒﻴن اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺴﻌﻠون أو ﻴﻌطﺴون.
• ّاﺘﺒﻊ اﻝﻌﺎدات اﻝﺼﺤّﻴﺔ اﻝﺠّﻴدة – ﺘﻨﺎول
طﺎ ﻜﺎﻓًﻴﺎ ﻤن اﻝارﺤﺔ.
طﻌﺎﻤﺎ ﺼﺤﻴﺎ ،ﻤﺎرس اﻝﺘﻤﺎرﻴن اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ دورﻴﺎ ،وﺨذ ﻗﺴ ً
ً
ﻜﻴف ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت؟

اﺘّﺼل ﺒـ  Toronto Health Connectionﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘف رﻗم 416-338-7600 :أو ﻫﺎﺘف ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻝﺴﻤﻌﻴﺔ ٕواﻋﺎﻗﺔ اﻝﻨطق 416-392-0658 :أو
ﻀل ﺒزﻴﺎرة ﻤوﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰwww.toronto.ca/health :
ﺘﻔ ّ
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