
 

 

 

 تقليل مخاطر العدوى
 تقليل مخاطر العدوى طريقة هامة لوقاية األشخاص من اإلصابة بعدوى كوفيد

ّ
واألمراض المعدية األخرى. ينتشر  19-ُيعد

وس كورونا من الشخص المصاب من خالل:   فير
 

  الصادرة عن الجهاز التنفسي عندما يسعل الشخص أو يعطسقطرات الرذاذ 

  عن قرب، كاللمس أو المصافحة الشخصيةالمخالطة 

 وس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك  لمس األشياء أو األسطح الملوثة بالفير
 

ن الشخص المصاب لتقليل استنشاق الرذاذ   بينك وبير
ً
ين تقريبا  إن سعل أو عطس. من المهم إبقاء مسافة مير

 غسل اليدين

 من انتشار العدوى. 
ّ

ي الحد
 يعتير غسل اليدين باستخدام الماء والصابون أكير الطرق الفردية فعالية فن

 
  ثانية عىل األقل.  20داوم عىل غسل يديك بالماء والصابون لمدة 

  لتنظيف يديك طالما إذا لم يتوفر أمامك حوض، فيمكنك استخدام محلول فرك اليدين المحتوي عىل الكحول
 ثم محلول فرك اليدين 

ً
ال

ّ
 مبل

ً
ن بشكل واضح، استخدم منديال ن بشكل واضح. فإذا كانتا متسختير أنهما غير متسختير

 المحتوي عىل الكحول لتنظيفهما

  ن  ال تلمس وجهك أو عينيك أو أنفك أو فمك إذا لم تكن يداك مغسولتير

  مها
ّ
 وعق

ً
ا ي تلمسها كثير

ف األسطح التر
ّ

 بانتظامنظ

  .ي إلخ
اب أو األوانن ي الطعام أو الشر

 فن
ً
 ال تشارك أحدا

 
 لمزيد من المعلومات حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين انظر: 

 
  لمكافحة األمراض: غسل اليدين كولومبيا  بريتشمركز 

 HealthLinkBC File #85 غسل اليدين: المساعدة عىل وقف انتشار الجراثيم 

 وس كوفيد  من انتشار فير
ّ

 (BK8 29FDP) غسل يديكا: 19-هيئة الصحة العامة الكندية: الحد

 التعقيم والتنظيف العام. 

لك وعقمه بانتظام لمنع انتشار األمراض بما فيها كوفيد ن  .19-نظف مين
 

  لة الشائعة لتنظيف األسطح استخدم الماء
ّ
لي المبل

ن والصابون )مثل صابون الجىلي السائل( أو مناديل التنظيف المين
فات. 

ّ
ها من المخل  من األوساخ أو الفتات أو الزيوت أو غير

  ي تلمسها باستمرار )مثل أسطح المطبخ والطاوالت ومقابض األبواب والمراحيض واألحواض
ف األسطح التر

ّ
نظ

.  والحنفيات وما إل
ً
 ذلك( مرة واحدة عىل األقل يوميا

 نظف بالصابون أو مواد التنظيف قبل التعقيم 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/hand-washing
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/eng-handwashing.pdf


 

أو وحدة الصحة العامة المحلية األقرب إليكlllBfwtwaeh.ac.CBktiewtwaeH.www  Bيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
أو اتصل  www.HealthLinkBC.caللحصول على معلومات في الحاالت غير الطارئة والمشورة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفّضل بزيارة 

 لغة عند الطلبB130 B تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من 7-1-1)مجانًا(B للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم  8-1-1 بالرقم

  ي المتاجر، يمكنك خلط
ي المتاجر إن أمكن. إن لم تتوفر المعقمات فن

باع فن
ُ
ي ت

التطهير  مبّيضاستخدم المعقمات التر
لي )الكلور( مع ماء بدرجة حرارة مماثلة لدرجة حرارة الغرفة )ال تستخدم ماءً 

ن  حا المين
ً
( بنسب معينة لتعقيم را

لك. يجب تخفيف  ن ي مين
 بالماء الكلور المساحات فن

 من عملية التعقيم 
ً
 مهما

ً
 تعتير توصيات الشطف بالماء والتجفيف جزءا

 
ن كيفية إعداد محلول التعقيم باستخدام عىل ولالطالع كذلك  ،لمزيد من المعلومات حول التنظيف والتعقيم ّ

جدول يبير
 .التنظيف والتعقيم الماء، اعرف المزيد عنالمبيض )الكلور( و 

 
وس كوفيد  من انتشار فير

ّ
 انظر: واألمراض المعدية األخرى  19-لمزيد من المعلومات حول طرق الحد

 
 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: الكمامات  

 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: التباعد الجسدي (BK8 29FDP) 

 ي وكوفيدالع
 19-زل الذانر

  
  

 2020أيلول/ سبتمير  1F: آخر تحديث
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID19-Physical-distancing.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID19-Physical-distancing.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation

