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نصائح محلیّة عاّمة حول مسؤولیة الجمیع للحد من عدوى 
 19 -كوفید

في منطقة ما، قد نقوم نحن في دائرة صحة العاّمة و   19 -في حالة تفّشي كوفید
بالتشاور مع طبیب مكافحة األمراض المعدية في المنطقة بأصدار قرار بأتّباع واحدة أو 
أكثر من النصائح العاّمة المدونة في أدناه. ستكون ھذه النصائح سارية لفترة محدودة 

ا لزم األمر. ال تكون كل النصائح سارية في الوقت ذاته.  من الزمن ويمكن تمديدھا إذ
 تحقق مع السلطات المحلیة عن النصائح السارية في المكان الذي تسكُن فیه.  

 نوّضح ھنا ما تعنیھ النصائح العاّمة في حالة التفّشي المحلي للوباء 
المعدیة، بأن یفعل ما  تفترض ھذه النصائح مسبقاً أن كل شخص ملزم، بموجب قانون مكافحة األمراض

 . 19 - بوسعھ لحمایة اآلخرین من خطر العدوى ب كوفید 

. تجنب السفر و التنقُّل بواسطة وسائل النقل العام أو وسائل النقل العام 1
 األخرى، مثل الحافالت و قطار االنفاق 

ماعي. و بدال عن  أرتیاد وسائل النقل الج - قدر المستطاع   - و الغرض من ذلك ھو ینبغي أن یتجنب الجمیع 
ذلك یُفّضل، على سبیل المثال، ركوب الدراجة، سیاقة السیارة الخاصة بك أو المشي. یمكن أن یكون ركوبك 
للسیارة مع اآلخرین خیاًرا آخر إذا كنت تتنقّل مع أشخاص مقّربین الیك و تقابلھم غالباً. و لیس المقصود بھذه 

الدراسة/المھنة أو حصولھم على الرعایة الصحیّة التي تتطلب   النصیحة منع الناس من الذھاب الى العمل أو
تواجدھم في محل الرعایة الصحّیة. ومع ذلك و حتّى في ھذه الحاالت ینبغي تجّنب التنقّل خالل ساعة الذروة، 
إذا أمكن ذلك، والتخطیط لرحلتك بحیث یمكنك اختیار وقت مغادرة آخر إذا كان ھناك ازدحام في وسائل النقل  

لعام. إذا كان تنقلّك بوسائل النقل العاّمة لزاماً، فمن المھم الحفاظ على ترك مسافة عن اآلخرین ولیس الجلوس  ا
 مباشرة بجانب شخص آخر. 

. االمتناع عن السفر الغیر الضروري، داخل وخارج األقلیم أو نواحي  2
 االقلیم 

نتشار العدوى بسبب االلتقاء بأشخاص جدد في  أن السفر داخل االقلیم أو بین األقالیم قد یساعد على زیادة ا
كثیر من األحیان، مما یؤدي إلى إنشاء سالسل جدیدة من العدوى. ولذلك ینبغي االمتناع عن ھذا النوع من  

السفر قدر اإلمكان. و لیس المقصود بھذه النصیحة أیضاً منع الناس من الذھاب الى العمل أو الدراسة/المھنة  
یة الصحّیة التي تتطلب تواجدھم في محل الرعایة الصحّیة. إذا كان لزاماً علیك السفر، أو حصولھم على الرعا

فمن المھم أن یتم ذلك بطریقة آمنة ضد العدوى قدر المستطاع من خالل الحفاظ على ترك مسافة عن اآلخرین 
 وتجنب االتصاالت الجدیدة مع الناس. 

األشخاص الذين  . االمتناع عن زيارة األشخاص المعرضین للخطر و3
 يعیشون في سكن خاص للمسنین 

ان الفئات الُمعّرضة للخطر واألشخاص الذین یعیشون في مساكن خاصة للمسنین ھم الفئات المعرضة لخطر 
. تحثُّ ھذه النصیحة على عدم زیارة ھؤالء االشخاص. و ترّكز ھذه النصیحة  19 - األصابة البالغة ب كوفید
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سنین. ومع ذلك، من الضروري أن نكون حذرین دائما عند زیارة بصفة خاصة على أشكال سكن الم
 األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر، بغض النظر عن السیاق الذي تتم فیھ الزیارة. 

نقصد بكلمة الزیارة االختالط ذات الطابع االجتماعي بالدرجة األساس. ال تتعلق ھذه النصیحة بالزیارات التي 
موظفوا الرعایة الصحیة المنزلیة، الخدمة المنزلیة أو المساعدین الشخصیین أو الزیارات الضروریة یقوم بھا 
 األخرى. 

. االمتناع عن التواجد في البیئات الداخلیة المغلقة حیث يتجمع الناس،  4
مثل المحالت التجارية، مراكز التسوق، المتاحف، المكتبات، المسابح  

الستثناءات من ذلك ھي الزيارات الضرورية، وصاالت األلعاب الرياضیة. ا
 على سبیل المثال، إلى محالت البقالة والصیدلیات

ینبغي أن ال تتواجد مع أناس ال تلتقي بھم غالباً في البیئات الداخلیة المغلقة أكثر من الالزم. ال تشمل ھذه  
یة، على سبیل المثال لشراء  النصیحة البیئات الخارجیة. و كما ال تشمل ھذه النصیحة الزیارات الضرور

األغذیة أو األدویة، أو ممارسة التمارین ألغراض طبیة في المسابح أو الصاالت الریاضیة. ومع ذلك، من  
المھم القیام بمثل ھذه الزیارات في األوقات التي یكون فیھا خطر االزدحام قلیالً ویتم تجنب غرف تغییر 

 المالبس أثناء أي تدریب ُمحتمل. 

تناع عن المشاركة في االجتماعات، الحفالت الموسیقیة، العروض،  . االم5
التدريبات الرياضیة، المباريات والمسابقات على سبیل المثال. ال يشمل  

 تدريب األطفال و الشباب في المدارس االبتدائیة بھذه النصیحة 
النظر إذا كانت تجري في  ینبغي االمتناع عن الفعالیات التي تجمع الكثیر من الناس في الوقت ذاتھ، بغض 

الداخل أم في الخارج. و یشمل ذلك على سبیل المثال الحفالت الموسیقیة، المسارح، دور السینما وغیرھا من 
العروض والمناسبات الدینیة و أحتفاالت األعیاد. یزداد خطر العدوى في مثل ھذه الحاالت، كما أن الذھاب و 

 طر. العودة من ھذه الفعالیات محفوف بالمخا

الریاضة مھمة بالنسبة لألطفال والشباب. وألن تأثّر األطفال بأنتشار العدوى قلیل، یمكنھم مواصلة تدریبھم 
على الریاضة. و مع ذلك من المھم تجنب االتصاالت الفعلیة الغیر ضروریة وتبادل قناني المیاه و الحمایة.  

الطفال فقط بتوصیل و جلب الطفل وتركھ أثناء من المستحسن أیضاً أن یقوم االشخاص البالغون المرافقون ل
 ممارسة الریاضة و ذلك لتفادي االلتقاء بأشخاص جدد. 

ال ینبغي أجراء المباریات والمسابقات، سواء لألطفال أو البالغین ألن ھذا یعني في الغالب االلتقاء بأشخاص 
 الشخص لدیھ أعراض. جدد وألنھ قد یكون من الصعب االمتناع عن المشاركة على الرغم من أن 

 نقصد بالمباریات والمسابقات أیضا سباقات الكأس، الدوري وغیرھا من المسابقات.

 وال تشمل ھذه المشورة الریاضة الحرفیة، أي الریاضة التي تتم ممارستھا كمھنة.

 . االمتناع عن زيارة أماكن تقديم الخدمة مثل البارات، المطاعم والمقاھي6
 إلى الزوار األفراد ولیس األعمال. یتم تنظم مسؤولیات األعمال ھذه بطرق أخرى.  ان ھذه النصیحة موجھة

 وال تشمل ھذه النصیحة مطاعم الوجبات الجاھزة للمنازل، ولكنھ یرّكز على الزیارة لفترة أطول في المطاعم.
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. تجنب التواجد الفعلي مع أشخاص آخرين غیر األشخاص الذين تعیش  7
 معھم 

ذه التشدید على شرط االبتعاد عن الناس غیر أولئك الذین تعیش معھم. و كما نعني  و تعني النصیحة ھ
متر منك، و تتواجد معھم في   1.5- 1باالتصال الفعلي الجسدي األشخاص الذین تقابلھم و الذین ھم على بعد 

 تماما.  دقیقة. ان ھذا النوع من االتصاالت الفعلیة ینبغي تجّنبُھ 15(اجتماع) فعلي یستمر أكثر من 

وینبغي أیضا تجنب بعض األنواع من األنشطة التي ال یُمكن تنفیذھا دون ترك مسافة عن اآلخرین. تشمل ھذه 
بعض األنشطة الریاضیة مثل ریاضات االتصال الجسدي كالمصارعة، ھوكي الجلید وكرة السلّة؛ المناسبات 

عشاء و لقاءات بعد العمل؛ الرعایة الصحیة  الخاصة، مثل الحفالت، حفالت الزفاف، حفالت االطفال، والئم ال
 و التجمیلیة التي ال مبرر لھا طبیا، على سبیل المثال التدلیك، والعنایة بالقدم، و الحّالق أو الرعایة التجمیلیة. 

 ً ف في حالة تفشي المرض محلیا  كما یتعین على أصحاب االعمال وأماكن العمل التصرُّ
في المنطقة یتعیّن على الدوائر العاملة (تلك التي تّم ذكرھا و   19 - كوفید وفي حالة التفشي المحلّي لفایروس 

أعاله) و أماكن العمل في األقلیم المعني اتخاذ التدابیر الالزمة لمنع انتشار   7- 1المشمولة في الفقرات 
ھي أمثلة على  العدوى. ان النصائح المحلّیة العاّمة التي تستھدف أماكن العمل و الدوائر العاملة المختلفة 

االجراءات التي یمكن أن تساعد األفراد للحفاظ على ترك مسافة عن اآلخرین وتجنب انتشار العدوى. ان  
 االشخاص المسؤولین عن الدوائر العاملة ھذه ھم من یحدّد ماھّیة التدابیر التي سیتم أستخدامھا.

 فیما یلي بعض األمثلة على اإلجراءات: 

 ئمة ساعات العمل عن طریق زیادة أو تغییر األوقات لتقلیل خطر العدوى. یمكن للدائرة العاملة مال •

قد یكون لدى الدائرة العاملة أنظمة تبیُّن عندما یكون ھناك خطر أكبر النتشار العدوى أو متى ینبغي  •
 تجنُّب زیارة الشركة.  

 بنى في الوقت ذاتھ. بأستطاعة الدائرة العاملة اإلبالغ عن عدد األشخاص الذین یمكنھم التجمع في الم •

یمكن للشركات العاملة محاولة توجیھ زّوارھا إلى المجيء في األوقات التي یكون فیھا االزدحام أقل أو   •
 تقدیم خیارات رقمیة. 

و ینبغي أن تقوم الدوائر العاملة باالبالغ عندما یكون من غیر المناسب لعوائل بأكملھا أو المصاحبین  •
إذا لم یكن ذلك ضروریاً. كما یمكن عرض بعض األنشطة في الھواء الطلق  لھم لزیارة المحّالت سوّیة، 

 لألطفال المرافقین.

وقد تم التأكید على أماكن العمل بشكل خاص في ھذه النصائح العاّمة ألن نسبة كبیرة من األشخاص المصابین  
المتخذّة في أماكن العمل ھي تسھیل  أُصیبوا بالعدوى في محل العمل. ان من أھم االجراءات  19 - بكوفید

العمل من المنزل أو السماح بساعات عمل مرنة حتى یتمكن الموظفون من تجنب التنقُّل بوسائل النقل العام  
 خالل ساعات الذروة، خالل الفترة التي تسري فیھا تلك النصائح العامة المحلّیة. 

 یرجى مالحظة أنھ یتم تنظیم المدارس بترتیب آخر. 
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