
كروافيوسعنملمات

كف كن رء أن ب روس؟1.

 ل اروس ن خص ��خر. وحدث ذا  ل ال أء ال وام أو د د اخص  م
.ده خر

كف رف ارء ن ده ادوى روس؟2.

حدث ده  ل ال ل وزم( ،)Corona Virusروس وروإذا ن دى ارء دوى
وخدوش  احق وح. وذا  جداً ز اوادة. وحل د ض اخص إل أً. وون

 ا��خرن؛ وحل دم ب  اس أو اب  ارن  أوء ن ح رض ا  .ح
14ن دى اخص دوى روس، ن أن رق دا ظور إرات ارض دة ل إ وإذا 

.
ً و

ذا كون روس كورو خطراً؟3.

% د حوا ًداد رضر ا ون ن .فل خ سر اد أ ورو روس رضر ا15
و وا : نن ال َم ْع ِدل ل روسب ا ا��ن  ت ح  ت . و ن ب  ار ا ت  اس و

ر كل ذ وا نذص اخن وار ا رئ ا.

ذي جب  أن أه، إذا ظرت دي ت ارض؟4.

  وجد ط  شس وق ا ل أوأو ا حن ا  ت إذا، رو دوى ون صخل أ جب
  لس أي اق ا ل أوأو ا حن ا  خص ي ون ��جب أ.د و دد ح ب و ل ط  ا�� ك  

   قن. اص ا��خر ص ا��خرن.اق  ازل أو  غرك. ال 2أو 1.5اخ ل ن اخ ا   ر 
 وي ذراك ، أو  دل ، ك اخص   اور   ات. اغل دك ًرا جًدا ون واطس 

  ال.30دة 

ذي جب  ه، إذا كن دي وال ع شخص َم ْدي روس؟5.

 ، جروس ا ب خص  خ لا  ت ك. إذا ك وأن إ  حم ا ك أوط ل
إذا ت ش  رز ال أو  ن رك ، خر إدارة اة أو اخ 69844-07141/144رم اف: 

ن ا  ، ا در ك ، أودر  ، لل ا  ، ًم أروأخ .ر ؤولا ن ا��ج ب أودر
ال.



اقياا

ف،اجيوسشخكإذاأوبشخصاقإذا،( والاى) ضشإذا
!اياك

ياالعؤصهأوافيااضإ .يااوًج
��وساروا.

ااًعجااا:

ا��عى14ًةفأودرةز.1
2.مأاعفا(نامة30ىع��ا،فو2عص��ا

ل،ا��خوافيواذراع)
زرةىأ��ب.3
ا��غبا��لفجى،طعةإىجإذا.4 .ارسضإعو
.أما��دوأواوكاق .عاانأوا��ءاطب.5

!اأوغاهاماياتخىق :يحظجى

.اءدوناك،إفتاوزارةفطك،أكثإذا

صأخ��ااىلعاىحرتظىاضا��و،ىصوجهعا:

اليفشاا��ص.1
،ا��عىد15ةجهوجااا��ص.2

اائوفيا��طلورضاارسفيأً،( ادأءالعى) أفعى

(.مر)ا��حاثفيأواادات/ ارتفيااا��ص.3

ج   ت   ا ن شخص ا ن ذ ا ت  ث م  إ حص   أو حجر ا حي ا

جب و ص خ ا ن  ج ت   ا ن سر ا  ش    ا ضررة   ا ن ق طر  س
ت   ا سوداء ا. 

طت  اح :أخرى

ط - ر  ت  ك رة  ن ت   ا  ئ ا واد      ه ف   ك ا ضن  م    ا دون 
ط     . جب و دم ص خ ا ن ت  ك ر أك ن ت   ا  ئ ا ن ق طر   ت   ا

     ا.



جب -  جع ت   ا ي ف س أك   رة،    جب   إغ كم ح  د  لء ت،   ا   ل   ثل  ا
ن ق طر ود   ا.

جب -  ضع و س أك  ا شرة   ي ف ق د  ا أو ت وح ا ودم ض و  ج . 

ل وا و  ج سر ا  ش    ا رى اخ ص خ ا ن درات  ص خ ا ن ت   ا  ح  ل ث  هل ك ق راف
ص خ ا ن ت   ا دون .داع



!!!اه

اعكتاوالاحرو:

.2020أب19اعواتاطفلورضاارسإغقم

.152020ةاوراتظأناجحً.ياخىاةواوضاةدورات

جائكوابةوادهةا152020.

ظت��  عاعى1.5بعىابق.زلفيمشااصعىاطق.ااا��
إذا.ا��خشفيكس،نفىاداف1.5قطىلع��صارجبخفغ.
ظدحمثأفيااإذا.ااا،نافاغىرو25000إموح
ةباتت.سئةا.


