
ARABE / ARABIC   

 وقائع  صحيفة(: 19-كوفيد) كورونا فيروس مرض
 على والمجتمع األفراد یكون أن المھم من ولكن كندا، في تظھر  التي للحاالت لالستجابة جاھز  الكندي  الصحة نظام نإ

 .البالد في مرض انتشار  حالة في أیًضا استعداد

 

 المسبق  التخطيط أهمية
ً  خذ ً  وقتا ً  عائلتك أفراد أحد أو أنت أصبحت إذا هستفعل فیما لتفكیر ل كافیا  األمور  في فكر . عنایة إلى بحاجة وكنتم مریضا

 :التالیة
 .وعائلتك أنت إلیھا ستحتاج  التي المنزلیة والمستلزمات الغذائیة والمواد األطعمة ھي ما •
ً  الطبیة الوصفة أدویة ملء وإعادة تجدید ذلك في بما إلیھا، تحتاج التي األدویة ھي ما •  .مسبقا

 بعضكم أحوال تتفقدون األصدقاء من شبكة لدیك تكون أن على احرصو وجیرانك، وأصدقائك عائلتك مع خطتك ناقش
 .الحاجة أوقات في النص أو اإللكتروني البرید أو بالھاتف البعض

 

 مستعدا   كن
ً  أصبحت إذا بیتك من الخروج إلى تضطر  ال لكي المستلزمات من یكفي ما بیتك في تخزن أن یجب  .مریضا

ً  عدداً  أضف ً  وسیساعدك الموردین على الضغط سیُخفف ذلك ألن للتسوق، ذھبت كلما المستلزمات من إضافیا  على أیضا
 .المالي عبئك من التخفیف

 
 :والمستلزمات لمؤنا
 

 واألرز  المجففة المعكرونة •
 الباستا  صلصات •
 المعلبة  والفاصولیا والخضروات الشوربات •
 األلیفة  الحیوانات أغذیة •
 للنساء  الشخصیة النظافة منتجات •
 الحرارة  میزان •
 الحفاظات •
 الصابون  •
ً  المصنوع الیدین مطھر  أو معقم •  الكحول من المائة في 60 نسبة على األقل على یحتوي ،الكحول من أساسا
 (واألطفال للكبار ibuprofen أو acetaminophen مثل) الحمى من التخفیف أدویة •
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 للوجه  ورقیة منادیل •
 المراحیض ورق •
 الورقیة  المنادیل •
 البالستیكیة  القمامة أكیاس •
 الصحون غسیل صابون •
 المالبس غسیل صابون •
 العادیة  المنزلیة النظافة منتجات •
 تخفیف لغرض منفصل ووعاء%( 5) المركز  السائل التبییض كلور  متوفراً، یكن لم وإن الصلبة، األسطح مطھر  •

 التبییض  كلور 
 المرض  انتشار من الحد على وساعد صحتك على حافظ
  األوقات جمیع في الجسدي التباعد مارس •
 .األقل على ثانیة 20 لمدة الدافئ والماء بالصابون یدیك غسل من اإلكثار  علیك یجب •
 .مالبسك كم أو ذراعك في تسعل أو تعطس أن على احرص •
 .التقبیل أو العناق أو بالید المصافحة بدل بیدك التلویح في فكر  التحیة، لتوجیه •
 عن الخارجة األوقات في والمواصالت النقل وسائل استعمال أو بالتسوق وذلك المزدحمة األماكن أمكن ما تجنب •

 .الذروة أوقات
 .األعراض تزول حتى بیوتھم في البقاء على مرضى أنھم تعرف الذین األشخاص شجع •
 الصحة سلطة أو الطبیة الرعایة بمقدم اتصل. األعراض تزول حتى بیتك في البقاء فعلیك مریضاً، أصبحت إذا •

 . اتخاذھا ینبغي التي بالخطوات فسیخبرونك. أعراضك عن وأخبرھم المحلیة العامة
 ارتداء إن. المرض أعراض أیة علیھم تظھر  لم وإن حتى اآلخرین إلى 19-كوفید  مرض األفراد بعض ینقُل قد •

 منسوج قماش من طبقتین من األقل على مصنوع مثال) الوجه غطاء أو طبیة غیر  كمامة ذلك في بما كمامة،
الرأس بربطات أو بحلقتین مصمم بغرض تغطیة األنف والفم بشكل كامل دون ترك أي فجوة، وتثبیته على و بإحكام

 قد یحمي األشخاص الموجودین حولك.   حول األذن( 
 المعلومات  على اطلع

 :كورونا فيروس عن المعلومات من للمزيد

1-833-784-4397 
canada.ca/coronavirus 
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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