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 راقب ظهور األعراض

وس كوفيد ها امع أعر  19-تتشابه أعراض اإلصابة بفير ض اإلنفلونزا وغير
 : . وتشمل األعراض ما يلي  من أمراض الجهاز التنفسي

 السعال 

 الحىم 

 ضيق التنفس 

 سيالن األنف 

 التهاب الحلق 
 
ي من أي من هذه األعراضإذا  

ل  ،كنت تعان  ي المي  
فيجب عليك البقاء ف 

. ال تذهب إىل قسم الطوارئ أو  ي
اتصل طبية. العيادة الوالعزل الذان 

لمزيد من  8-1-1عىل الرقم  Health Linkبـالرابط الصحي 
 لغة.  240. تتوفر الخدمات بـ المعلومات

 

ي 
 
 العزل الذات

 : ي
 يجب عليك القيام بالعزل الذان 

 

  بعد عودتك من السفر إىل الخارج أو إذا كنت عل  يوم 14لمدة
 19-اتصال وثيق بشخص مصاب بـكوفيد

  ي من السعال والحىم وضيق التنفس ا كإذ أيام 10لمدة
نت تعان 

وسيالن األنف والتهاب الحلق ال عالقة له بمرض أو بحالة مرضية 
 سابقة

 
، يجب عليك:  ي

 إذا قمت بالعزل الذان 
 

  ي
ل البقاء ف   ال تذهب إىل العمل أو المناسبات االجتماعية أو  –المي  

ها من األماكن العامة أو الفعاليات المجتمعية  غير

  تجنب االتصال المباشر مع األشخاص اآلخرين، بمن فيهم أفراد
 الذي يعانون من أمراضاألشة وخاصة كبار السن واألشخاص 

 مزمنة أو َمنقوصي المناعة

 الركوب مع آخرينوسائل النقل العام أو مشاركة  عدم ركوب 

 ي نزهات  عدم الذهاب
أماكن عامة، وهذا يشمل األطفال  إىلف 

ي إجباري
 الخاضعير  لعزل ذان 

 ي حال الخروج
ل، يجب عليك البقاء ضمن ممتلك ف  ات من المي  

 خاصة ال يسمح لآلخرين بدخولها

  ي بناية أو مبن  شاهق، يجب عليك البقاء
ي شقة ف 

إذا كنت تقيم ف 
لك وعدم استخدام المصاعد أو الساللم. وإذا كانت  ي داخل مي  

ف 
ين عل األقل من  مستقلةالبلكونة الخاصة بك  وعل بعد مي 
ي البلكونات األخرى، يمكن

 . ك استخدامها للحصول عل هواء نق 

ي الوقاية من انتشار  المساعدة ميمكنك
 
وس كورونا )ف ي  (19-كوفيدفير

 
ف

تا، فالوقاية تبدأ من  .الوعي  خالل رفع مستوى ألير

  ممارسة التباعد االجتماعي 

 ي حال الشعور بالمرض
 
ي ف

 العزل الذان 

 المواظبة عل غسل اليدين 

 السعال أو العطس د تغطية الفم واألنف عن 

 تجنب لمس الوجه 

 عدم السفر إىل خارج كندا 

 ممارسة التباعد االجتماعي 
 

ي منع انتشار كوفيد
تانز مسؤولية المساعدة ف  . 19-يتحمل جميع األلير

 :اتخذ الخطوات التالية لحماية نفسك واآلخرين
 

 ل ي تخرج فيها من المي  
ل عدد المرات الن 

ّ
 قل

  اء ين عل األقل عن اآلخرين حير  تخرج لشر حافظ عل مسافة مي 
لية أو  يات المي   ها من الحاجات المشي  المراجعة الطبية أو غير

 األساسية

 ل ل ،أمكن نإ ،استخدم يات خدمة التوصيل إىل المي    لمواد والمشي 

  ل الا  
ي حال الخروج من المي 

الهواء حافظ عل مسافة  ستنشاقف 
ين عن اآلخرين  مي 

 ها من األماكن المغلقة مزاحمةتجنب ال ي المصاعد أو غير
 ف 

  المقابضو  الدرابزينالعامة كاغسل يديك بعد لمس األسطح 

  قم بتأجيل أي زيارات عائلية أو لقاءات مع األصدقاء أو الخروج مع
مجموعات خاصة إذا كان أفراد األشة أو العائلة من كبار السن أو 

 يعانون من حاالت صحية عالية الخطورة

 ي من الحىم أو السعال،  آخرين مع أشخاص تجمعال ت
إذا كنت تعان 

  األعراض تبدو بسيطةحن  وإن كانت 

  ي والقيود بجتقيد
وط العزل الذان  عل  المفروضة ميع شر

ية  تا. و التجمعات الجماهير ي ألير
 ف 
ً
 المعمول بها حاليا

 
 

 
ً
 الإجراءات الصحة العامة العمل بيرسي حاليا

ً
من أجل  ملزمة قانونا

ي مخالطة بعضهم البعض. 
 
تانز ف الحد من الزمن الذي يقضيه األلبر

 من يخالف هذه القيود بالغرامات. ويعاقب كل 
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