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 بالمحلول الكحولي

ثانية 30تستغرق   

إ  مال يدك بالمعقم و وزعه على كلتا اليدين. 1                                     

 2   الكفين.إفرك اليدين بدعك   

 3   إفرك كف اليد اليسرى فوق ظهر اليد اليمنى مع تشبيك اآلصابع فيما بينها و العكس.

 4   إفرك جيدا اليدين بدعك الكفين.

 5    إفرك جيدا  ظهر اليدين باالصابع.

                                            6      إفرك إبهام اليد اليسرى بشكل دائري بكف اليد اليمنى وكررنفس العملية           

 بإبهام اليد اليمنى.

إفرك بحركة  دائرية  الى الخلف والى األمام أصابع اليد اليمنىى حيت تشتبك براحة اليد اليسرى و    7  

  العكس.

 8  إفرك المعصم بحركة دائرية  الى الخلف والى األمام بآصابع اليد اليمنى مضغوطة

    المعصم األيسرثم فعل نفس الشئ بالمعصم األيمن.على 

 9 عندما تنشف يديك فإنها نظيفة.                                  

 



 

 

 

 للمواطنين  

 كورونا فيروس

19كوفيدـ  

 

                احمي نفسك واألخرين من العدوى:السولوكيات الواجب اتباعها

 

المثني( الكوع)عند السعال أو العطس قم بتغطية األنف و الفم بالمنديل الورقي أو المرفق    

 

  يجب رمي المناديل الورقية بسلة المهمالت 

 

  غسل اليدين بالمعقم الكحولي أو الماء والصابون بعد كل سعال أوعطس أو إذا كنت ترعى مريض

 



 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 
Progetto 

 
 

Tuscany Empowerment Actions for Migrants System 
 

 بالماء والصابون

ثانية 60تستغرق   

   

 1بلل اليدين بالماء. 

  2  ضع مقدارا من الصابون يكفي لتغطية اليدين معا. 

  3  إفرك اليدين بدعك الكفين.

إفرك ظهر اليد اليسرى بكف اليد اليمنى مع تشبيك اآلصابع ثم افعل نفس الشيء باليد  4     

   اليمنى.

 5 خلل األصابع و شبكهما مع فرك الكفين.

بظهر أصابع اليد اليمنى مع كف  اليد اليسىرى و ظهرأصابع اليد اليسرى إفرك  6 

 مع كف اليد اليمنى مع قبض األصابع.  

األيمن بإبهام اليد اليسرى بشكل دائري ثم إفرك ظهرالكفإفرك ظهرالكف   7 

 األيسر بإبهام اليد اليمنى.

إ فرك كف اليد اليمنى بحركة  دائرية  الى الخلف والى األمام بحيت تشتبك8         

 أصابع اليد اليمنى بكف اليد اليسرى و العكس.



 

 

 

بآصابع اليد اليمنى مضغوطة  معا إ فرك   المعصم بحركة دائرية  الى الخلف والى األمام  9 

 على المعصم األيسرثم فعل نفس الشئ بالمعصم األيمن.

 10 أشطف جيدا يديك بالماء.

 11جفف اليدين جيدا بمنشفة تستخدم لمرة واحدة فقط.

 12 استخدم المنشفة التي  تستخدم مرة واحدة فقط لغلق الصنبور.
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 للمواطنين  

 كورونا فيروس

19كوفيدـ  

الواجب إتباعها10السلوكيات  

،اآلنف إغسل اليدين باستمرار بالمعقم  الكحولي أو بالماء و الصابون ال تلمس العينين  

ثانية(أو بالماء والصابون 30والفم.حتى إدا كانت اليدين تضهر نظيفة،إغسلهم بالمعقم الكحولي )

ثانية(.60)  

يجب تنظيف األشياء و األسطح بالمطهرات التي تعتمد على الكلورأوالكحول,تأكد من تدفق الهواء 

 و تهوية األماكن.

بالمنديل الورقي أوالمرفق )الكوع( المثني.عند السعال أو العطس قم بتغطية األنف و الفم   

 تجنب أخد العقاقير المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية، ما لم يتم وصفها من قبل الطبيب.

تجنب األقتراب من األشخاص الدين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة ,حافظ على 

عارف بالمستشفيات قدر اإلمكان.مسافة متراألمان, قلل عدد زيارات األقارب و الم  

 عليك استخدام الكمامة  فقط  اذا كنت تشك في أنك مريض أواذا كنت تساعد المرضى.

إذا ظهرت عليك أعراض نزلة برد ، حمى أو السعال ال يجب الذهاب الى قسم الطوارىء أوالى 

 العيادات الطبية ،بل يجب اإلتصال بطبيبك.



 

 

 

 

يوم من المناطق المصابة باألوبئة أو 14عائدا من أقل من  إذا خالطت حاالت مؤكدة أو كنت

 الخاضعة للحجز الصحي،يجب اإلتصال بأرقام الهواتف التالية

ASL TOSCANA CENTRO           055 54 54 777 

ASL TOSCANA NORD OVEST     050 95 44 44 

ASL TOSCANA SUD EST             800 57 95 79 

الخارجية واإلستشفاء المجدول،خاصة اذا كانت هناك أعراض الحمى أو تؤجل خدمة العيادات 

٠مشاكل متعلقة بالجهاز التنفسي باإلتفاق مع طبيبك المعالج إلعادة جدولتها الحقا  

 الحيوانات األليفة ال تنشر كورونا فيروس الجديد. بعد مالمسة الحيوانات

ستحسن غسل البدين.الممن   
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