
اإلبعاد االجتماعي
ما تستطیع فعلھ

 اإلبعاد االجتماعي یعني االبتعاد عن اآلخرین قدر اإلمكان. البعد االجتماعي مھم ألنھ یبطئ انتشار المرض كوفید-۱۹. تجنب الحشود یحمیك
أنت وعائلتك

 حاول أن تبقى على بعد ٦ أقدام على األقل عن اآلخرین. ال یجب أن تكون مع مجموعات تضم أكثر من ۱۰ أشخاص. ابق في المنزل قدر
اإلمكان. ألغِ كل اللقاءات مع استثناءات قلیلة جًدا

 إذا كنت بحاجة للذھاب إلى مكان ما أو التواجد حول مجموعات من الناس ، اغسل یدیك بالصابون والماء في أقرب وقت ممكن. إذا لم یتوفر
الماء والصابون ، یمكنك استخدام معقم الیدین

إذا كنت أكبر من ۱۰ عاًما أو لدیك مشاكل صحیة أخرى ، فابق في المنزل وبعیًدا عن اآلخرین

یجب على الجمیع ممارسة التباعد االجتماعي اآلن

.كن ھادئا ، كن لطیفا وابق على التواصل

 ال بأس بتناول الطعام من
المطاعم

 اطلب الطلبات الخارجیة ،استخدام الطلبات السریعھ وأخذ
 طلباتك من جانب الرصیف. لن تتمكن األن من تناول

.الطعام داخل مطعم في ھذا الوقت

ال بأس بالخروج
 ذھب في جوالت المشي ، وركوب الدراجات ، والخروج في الھواء
 الطلق مع عائلتك. ال تتجمع في مجموعات في الحدائق العامة أو في

األماكن العامة



اإلبعاد االجتماعي ما تستطیع أن تفعلھ

نصائح لتسوق البقالة
 اذھب للتسوق من البقالة في األوقات التي یكون فیھا عدد األشخاص أقل في

 المتجر. حاول أن تذھب بنفسك. اغسل یدیك بالصابون والماء بأسرع ما یمكن.
اطلب البقالة عبر اإلنترنت واطلب توصیلھا أو احصل على طلب تحمیل

 ال تلمس وجھك أو فمك أو أنفك أو عینیك أثناء وجودك في المتجر. حاول أن ال
تأخذ أطفالك أو أفراد العائلة األكبر سنًا إلى محل البقالة

الحفاظ على سالمة كبار السن
 اصنع وأرسل الطرود ألحبائك. ابق على اتصال بالمكالمات الیومیة
 ودردشات الفیدیو ورسائل البرید اإللكتروني. ساعد أحبائك األكبر

 سنًا بالذھاب إلى متجر البقالة ألجلھم أو مساعدتھم في توصیل البقالة
.إلى منازلھم

 ال تجلب األطفال أو أي شخص مریض بالقرب من األشخاص الذین
 تزید أعمارھم عن ٦۰ عاًما ألنھ یعرضھم لخطر اإلصابة بمرض

.شدید

كن حذرا مما تلمسھ
 حاول أن تبتعد ٦ أقدام عن اآلخرین. حاول أن ال تستخدم النقود لدفع ثمن

 األشیاء. استخدم بطاقة ائتمان أو ادفع عبر االنترنت. اغسل یدیك بعد لمس
األشیاء یلمسھا اآلخرون

.




