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 معد.  مرض  أي  تفشيفي حال  أسرتك إلعداد اإلرشادات  ھذه إلینوي  في العامة الصحة إدارة تقدم

 بـ  مرتبطة وصمة  أو  تمییز أي  تظھر  أن  یمكن التي بالتصرفات  درایة  على  وكن لطیفا، وكن  دقیقة،ال معلومات ال عن والبحث  واالستعداد، الھدوء  التزام  یرجى
COVID-19  األخرى  المعدیة األمراض  أو. 

  dph.illinois.govلمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
 

 الوقا�ة
ي أي مكان آخ  ❑

ل أو العمل أو المدرسة أو األحداث المجتمع�ة أو �ف ف ي الم�ف
ي جميع األوقات، سواء �ف

 :راستخدام طرق الحما�ة الشخص�ة للوقا�ة �ف

   . ا جفل�لهواء عّرض ال�دين لمنشفة نظ�فة أو ب  األ�ديف ثان�ة ع� األقل; جف  20بالماء والصابون لمدة    ةك�� بغسل ال�دين   •

 . الصابون والماء  عدم توافر  استخدام مطهر ال�د القائم ع� ال�حول عند  •

 غ�ي فمك بمند�ل أو كم عند العطس أو السعال.  •

   تجنب لمس عين�ك أو أنفك أو فمك بأ�دي غ�ي مغسولة.  •

ل عندما  ابق • ف ي الم�ف
 م��ضا. تكون �ف

•  .  تجنب االتصال مع األشخاص المر�ف

ي متناول ال�د.  مناد�لع� الصابون، مطهر ال�د، وال  ةظفحا مال ❑
لإليها جعل الوصول ا �ف ف ي الم�ف

 �كون ذلك ممكنا.   عندما حمل معك ا و  سهال  �ف

�ي أو  ❑ ف ا لتعل�مات ال ها مناد�ل متاحة �سهولة. استخدمالالحفاظ ع� رذاذ التنظ�ف الم�ف ا وفق�  . ملصقدائم�

ا. و�شمل هذە األ  ❑ طاوالت، ومقابض األبواب، ومفاتيح اإلضاءة، وتركيبات الحمام، والمراح�ض،  ال ، و سطح تنظ�ف األسطح "عال�ة اللمس" يوم��

ون�ةوالهواتف، ولوحات المفاتيح، و  ي قد �كون دم، براز، أو سوائل   األسطح كل تنظ�فقم بل��ر. أ�ضا الطاوالت المجاورة ل ، و األلواح اإلل��ت الئت

 الجسم عليها. 

 ال �شارك األغراض الشخص�ة مثل زجاجات الم�اە.  ❑

 وموقع إدارة الصحة المحلیة على الویب.  www.cdc.gov, dph.illinois.govابق على علم بتوصیات مسؤولي الصحة العامة في  ❑

ص  ال ینصح باستخدام أقنعة الوجھ من قبل األشخاص غیر المرضى للحمایة من أمراض الجھاز التنفسي. یجب استخدام أقنعة الوجھ من قبل األشخا  مالحظة:

  للمساعدة في منع انتشار المرض والعاملین في مجال الرعایة الصحیة وغیرھم من الذین یھتمون بشخص ما في  COVID-19الذین تظھر علیھم أعراض 

 . مكان مغلق
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 التخط�ط 
لك. إذا كنت تأخذ أدو�ة بوصفة طب�ة، فاتصل بمقدم الرعا�ة الصح�ة أو  احتفظ ب�مدادات   ❑ ف ي م�ف

كاف�ة من الماء والطعام وأغذ�ة الحيوانات األل�فة �ف

ل.  ف ي الم�ف
ف حول الحفاظ ع� إمدادات الطوارئ �ف  الص�د�ي أو مقدم التأمني

ي حالة مرض مقدم الرعا�ة األسا�ي  ةحت�اط� ا تحدث إ� مقد�ي الرعا�ة حول خطط  ❑
 . �ف

ي األمراض المعد�ة.  ❑ ي حالة تف�ش
ة واألقارب واألصدقاء لمناقشة االحت�اجات المحتملة �ف    االجتماع مع العائلة المبا�ش

ي الخاصة ب  ❑
وئف �د اإلل��ت ان حول التخط�ط. انضم إ� صفحات ال��ب أو رسائل ال�ب انالج  تعل�متحدث مع الج�ي  . �ي

ف لخطر  ❑ ي ذلك ال خطط لطرق لرعا�ة األشخاص المعرضني
، بما �ف وكبار السن واألشخاص الذين �عانون من أمراض مزمنة واألشخاص  صغار، أ��ب

ي جهاز المناعة. 
 الذين �عانون من ضعف �ف

ي قد تكون قادرة ع� المساعدة إذا كنت بحاجة إ� معلومات أو خدمات رعا�ة صح�ة أو دعم أو موارد أخرى.  ❑  حدد المنظمات المجتمع�ة الئت

هم. إ�شاء قائمة جه ❑ ف وأصحاب العمل وغ�ي ان ومقد�ي الرعا�ة الصح�ة والمعلمني  ات اتصال طارئة ألفراد العائلة واألصدقاء والج�ي

ان الحرارة العامل واألدو�ة التنفس�ة، مثل م��الت االحتقان، والمواد  ❑ ف ي متناول   ة،مقشعالالحفاظ ع� م�ي
) �ف ف ، أسيتامينوفني ف والمسكنات (إيب��روفني

   ال�د. 

لك �مكن استخدامهاخ�ت غرفة و  ❑ ف ي م�ف
 لفصل أفراد العائلة الذين �مرضون. م حمام (إن أمكن) �ف

 تعرف ع� خطط التأهب لمرافق رعا�ة األطفال والمدارس و/أو ال�ل�ات الخاصة بأطفالك.  ❑

ي حال تم  لرعا�ة الطفل   طخط ❑
   غلق المدارس مؤقتا. �ف

ي ذلك س�اسات اإلجازا  ❑
 ت المرض�ة وخ�ارات العمل عن بعد. اسأل عن خطط التأهب ألصحاب العمل، بما �ف

ة، مثل األحداث ال��اض�ة والمؤتمرات و  ❑ ي المناسبات ال�ب�ي
ا إللغاء أو تأج�ل حضورك �ف  العبادة، واالبتعاد عن الحشود.  دور كن مستعد�

ا إللغاء أو تعط�ل خدمات النقل العام.  ❑  كن مستعد�

ور�ة.  ❑ ا إللغاء خطط السفر غ�ي ال�ف  كن مستعد�

حما�ة ضد  ال ول�ن �مكن أن �ساعد ع� ‐COVID 19ن ح�ي مت الحصول ع� حقنة إنفلونزا هذا الموسم إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. لن  ❑

 .  ، والحد من الضغط ع� مرافق الرعا�ة الصح�ةا عليه  تاالنفلونزا أو تقل�ل األعراض إذا حصل
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