
 

 91 -حول كوفيد معلومات 

 التباعد االجتماعي حول ائحنص

اذها للحد من انتشار أهم التدابير التي يمكن لسكان ألبيرتا اتخ
عند . هي ممارسة عادات صحية جيدة 91 -كوفيد فيروس 

 ممارسة التباعد االجتماعي يمكن أن, التواجد باألماكن العامة
من خالل تقليل  يساعد على تقليل خطر إصابتك بالفيروس

 .االتصال مع اآلخرين في المجتمع

 ؟ما هو التباعد االجتماعي       

يتضمن التباعد االجتماعي اتخاذ خطوات للحد من عدد  -
 .األشخاص الذين تتواصل معهم بشكل قريب

ال , يختلف عن العزل االجتماعي التباعد االجتماعي -
و لكن عليك تجنب  البقاء في المنزل عليك ينبغي

 .التواصل القريب مع اآلخرين
التشجيع على الخروج للمشي في حيك أو في المنتزه  -

 .طالما أنك تحافظ على المسافة مع اآلخرين
العيادات الطيبة و أية احتياجات , يمكنك الخروج للبقالة -

لكن حاول الحفاظ على مسافة ال تقل , أساسية أخرى
 .بينك و بين اآلخرين( أقدام 6)متر  2عن 

د قلل عد, 91 -كوفيد من خطر اإلصابة بفيروس للحد -
 .المهام منزلك ألداء هذه فيهالمرات التي تغادر 

 قواعد استخدام المصعد      

استخدم الدرج أو انتظر المصعد  -تجنب االزدحام -
 .التالي

 .قم بتغطية فمك عند السعال -
 .زر المصعدتجنب لمس وجهك بعد الضغط على  -
 .أشخاص 3-2عدد األشخاص في المصعد إلى  تقليل -
 ةقم بغسل يديك بالصابون أو تعقيمها بعد مغادر -

 .المصعد

 تسوق البقالة      

قم بالطلب و التوصيل عن طريق االنترنت إذا  -
 .استطعت

حاول التسوق في األوقات التي يكون فيا , إذا لم تستطع -
الباكر أو في وقت في الصباح )عدد المتسوقين أقل 

 .(متأخر من الليل
عربات التسوق و السالل و قم بغسل  بضامسح مق -

المتجر و بعد  يديك أو تعقيمهما قبل الدخول إلى
 .مغادرته

 .استخدم أجهزة الحساب الذاتي عند توافرها -

 

 

  

 وسائل النقل العامة    

 .قم بتغطية فمك عند السعال -
 .تجنب لمس وجهك بعد الضغط على الزر -
حاول الحفاظ على أكبر مسافة ممكنة بينك و بين  -

 .اآلخرينالركاب 
 .قم بتعقيم يديك عند المغادرة -

 التجمعات االجتماعية الصغيرة     

الحفالت المنزلية إذا  –تأجيل الزيارات العائلية قم ب -
 .أمكن أو عقدها افتراضيا  

و قم باإللغاء إذا كان أحد أفراد األسرة من كبار السن أ -
في طرق فكر , الخطورة شديدةلديه ظروف صحية 
هم  الذينولئك الذين تهتم ألمرهم و دعم افتراضية أل

 .في خطر كبير و اختاروا البقاء في المنزل
ني من الحمى أو اال تذهب إلى أي تجمع إذا كنت تع -

 مشابهةكانت األعراض تبدو خفيفة أو  السعال حتى لو
 .ألعراض الزكام

 التجمع ضروريا   إذا كان        

 .احضر معقم اليد ليستخدمه الضيوف عند وصولهم -
امسح األماكن التي تم لمسها بشكل متكرر باألليسول أو  -

, مقابض األبواب)المناديل المطهرة قبل و بعد التجمع ب
 .(ما إلى ذلكو , صنابير الحمام, مفاتيح اإلنارة

فكر باستخدام األطباق و األواني التي تستخدم لمرة  -
 .واحدة

قاعات / محالت القهوة/ المقاهي/ المطاعم 

 الطعام و الحانات

 .تجنب التجمع في األماكن العامة -

 إذا كان التجمع ضروريا  

الوجبات , استخدم معقم اليد قبل وبعد المشروبات -
 .الخفيفة و وجبات الطعام

,  ال تأكل الطعام الذي يؤكل باألصابع) استخدم األواني  -
 .(أية مأكوالت أخرى تؤكل باليدأو , الشندويشات

 .متر بينك وبين الزبائن اآلخرين 2حافظ على مسافة  -
, كاتشب) البهارات  حمل مضخاتمنديل عند الاستخدم  -

 .(و ما إلى ذلك, فلفل, ملح
, مثل الفول السوداني)ال تأكل من األطباق المفتوحة  -

 .(الحلوى
 .ال تشارك األطباق أو المشروبات -
 الطلب من, فكر باستخدام خدمة الطلبات الخارجية -

.مأو خدمات توصيل الطعا, السيارة
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