تعليمات لسلوك السكان
االلتزام بقواعد "التباعد العمومي"
الهدف

االستمرار باحملافظة على بعد  2متر بني الشخص والشخص اآلخر بواسطة اتخاذ خطوات
" التباعد العمومي"
التقليص واحلد من التماس بني األشخاص  ،خارج املنزل وداخل املنزل

قواعد السلوك داخل المنزل وخارجه ،المبادئ
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ممنوع اخلروج من املنزل ،إال باحلاالت التي تُلزم ذلك [إلى العمل وفقا ً للقيود احملددة التي
ستفصل فيما يلي ووفقا ً لألنظمة التي ستنشر بشكل منفرد ،للتزود باملواد الغذائية،
األدوية ،خدمات طبية ،احتياجات دينية وخدمات ضرورية أخرى].
ممنوع اخلروج من املنزل إلى املتنزهات ،حلدائق االلعاب ،لشاطئ البحر  ،لبرك السباحة،
للمحميات الطبيعية واحلدائق أو ملناطق عمومية أخ��رى  ،باستثناء خ��روج األوالد في
نطاق العائلة فقط [بشكل فردي ].
ممنوع إقامة الدورات قطعيا ً  ،حتى ولو بعدد حد أدنى من املشتركني ،مبا في ذلك الدورات
الرياضية وغرف اللياقة البدنية  .هذه القاعدة تنطبق أيضا ً على الدورات التي تقام في
املناطق العمومية وأيضا ً في األطر اخلاصة .ميكن اخلروج لفعاليات غير منظمة مبجموعة
لغاية  5أشخاص من خالل احلرص على البعد مترين .
يجب االمتناع عن استضافة أصدقاء وأبناء عائلة ال يسكنون في املنزل.
يجب على السكان املعرضني للخطر  -املسنني واألشخاص الذين يعانون من أمراض
مزمنة حادة في أي جيل ،أمراض مستمرة للجهاز التنفسي مبا في ذلك الربو ،أمراض
املناعة الذاتية ،أمراض القلب واألوعية الدموية ،السكري  ،أمراض وحاالت التي تؤثر على
جهاز املناعة  ،مرضى األورام اخلبيثة وأمراض مع ضرر بجهاز املناعة ،توخي احلذر
واالمتناع قدر اإلمكان عن اخلروج من املنزل ،استضافة أشخاص في املنزل ،باستثناء
اخلدمات الضرورية امللحة .يجب االستعانة باألصدقاء وأبناء العائلة إلحضار اإلمدادات
واالحتياجات للمنزل .

 .6الحد من مغادرة المنزل باستخدام الوسائل التالية:
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العمل عن بعد ،مكاملات فيديو ومكاملات جماعية .
أ.
ب .يجب على كل صاحب عمل احلرص على بعد  2متر بني العمال والتأكد من قواعد
النظافة الشخصية والبيئية .
ج .خدمات إرساليات -فقط التوصيل حتى عتبة الباب.
د .اخلروج لعالجات األسنان -يوصى بتأجيل كافة العالجات وإجراء فقط احلاالت
الضرورية وحاالت الطوارئ.
أيضا ً عند مغادرة املنزل في احلاالت التي تُلزم ذلك (أنظر البند  – )1يجب احلد من
التماس بني األشخاص واحملافظة على بعد  2متر .

 .8تلقي الخدمات الطبية :
أ.
ب.

ج.

د.

في حالة طرأت مشكلة صحية  ،يوصى بتلقي خدمات صحية عن بعد وعدم احلضور
شخصيا ً للعيادة طاملا ك��ان ذل��ك ممكنا ً ووف�ق�ا ً لتعليمات صندوق املرضى في
وسائل اإلعالم.
فور بدء احلجر الصحي ،يجب تأسيس قنوات التواصل مع صندوق املرضى الذي
أنتم أعضاء فيه .يجب التحقق من تعليمات صندوق املرضى في حالة احتجتم
لرعاية طبية وذلك بواسطة وسائل اإلعالم أو من خالل أفراد األسرة [يجب عليكم
التأكد من معرفتكم لكيفية االتصال بصندوق املرضى وإتباع إرشادات وتعليمات
صندوق املرضى].
إذا شعرمت بأعراض مرض ،درجة حرارة مرتفعة ،مع أو بدون أعراض تنفسية ،يجب
عليكم الدخول حلجر صحي منزلي واالمتناع عن ملس أبناء العائلة  .يجب قياس
درج��ة احل��رارة مرتني في اليوم .إذا شعرمت بالقلق  -اتصلوا بطبيب العائلة أو
مركز التوجهات لصندوق املرضى الذي أنتم أعضاء فيه.
في حالة مرض مع درجة حرارة مرتفعة ،يجب على املريض التزام احلجر الصحي
املنزلي لغاية يومني بعد انخفاض درجة احلرارة  .باقي أبناء العائلة عليهم التزام
احلجر الصحي املنزلي فقط في حالة تشخيص الكورونا.

احرصوا على غسل اليدين
بالماء والصابون

امتنعوا عن
المصافحة باأليدي

قواعد سلوك إضافية

··
··
··
··
··

االمتناع عن اللمس اجلسدي واملصافحة باأليدي .
فتح األبواب بدون استخدام كفة اليد.
التقليل من ملس الوجه.
غسل اليدين بأوقات متقاربة .
تهوية قصوى للمنزل.
يجب تعقيم املقابض واألبواب .
يجب االمتناع بشكل مباشر عن تقبيل "املزوزوت" وأغراض مقدسة أخرى
االمتناع عن تدخني السجائر  ،السجائر االلكترونية  -هذه فرصة جيدة لإلقالع عن التدخني!
االمتناع عن استخدام صحن واحد ألكل مشترك أو االمتناع عن مشاركة األكل من فم إلى فم .
يجب احلرص على تغذية صحية وفعاليات ومتارين رياضية عند املكوث في املنزل (إرشادات منفردة).

قواعد السلوك خارج المنزل

 .1متى يسمح بالخروج من المنزل
أ.
ب.
ج.
د.
هـ.
و.

من أجل تلقي عالج طبي عاجل –يمُ نع على املرضى مع درجات حرارة عالية وأعراض
تنفسية اخلروج من املنزل ،باستثناء حاالت طوارئ طبية .
العمال – وفقا ً لتعليمات احلكومة واألنظمة التي ستنشر بشكل منفرد .
اخلروج لشراء احتياجات ضرورية في حالة عدم وجود إمكانية تلقيها بطريقة إرسالية
أو مبساعدة أحد أفراد العائلة (في حالة املسنني أو املرضى بأمراض مزمنة).
جنازات -تقليص املشاركني للحد األدنى املسموح وألفراد العائلة املقربني فقط واحملافظة
على بعد  2متر بني الشخص واآلخر  .التنازل عن التواجد في أماكن مكتظة مغلقة .
ميكن اخلروج لـ 10 -دقائق للمشي في أماكن منعزلة بشكل فردي أو اخلروج إلى
الساحة .يجب استخدام املصعد بشكل فردي أو بدون االقتراب من أشخاص آخرين.
احملافظة على األطفال -ميكن لعائلتني معا ً احملافظة على األطفال ورعايتهم بشكل دائم.

 .2كيفية نتصرف عند الخروج من المنزل
أ.
ب.
ج.
د.

استخدام السيارة اخلصوصية – شخص واحد في السيارة فقط أو أبناء عائلة من
نفس البيت ،باستثناء وقت احلاجة مبرافقة ضرورية مثل التوصيل ملعاجلة طبية
ليست عاجلة .
يجب االمتناع قدر اإلمكان عن استخدام املواصالت العمومية – ستنشر تعليمات
مفصلة بشكل منفرد.
احملافظة عل بعد مترين من أي شخص ،عند الوصول إلى مكان عمومي يتواجد فيه
أشخاص آخرين.
احلرص على نظافة اليدين ونظافة اجلهاز التنفسي.

 .3كيف نتصرف في العمل
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يجب احلرص على بعد مترين على األقل بني العمال في كافة األماكن واملواقع التي
أ.
يتواجد فيها العمال .
ب .يجب قياس درجة احلرارة عند اخلروج إلى العمل  .في حالة درجة حرارة مرتفعة أو
أع��راض مرض باجلهاز التنفسي  ،ممنوع الذهاب إلى العمل ويجب االلتزام باحلجر
الصحي املنزلي  .يوصى بإعداد قائمة لقياس درجة احلرارة صباحا ً ومساءأ ً ).
ج .يجب غسل اليدين عند الدخول وعند اخلروج من العمل ،وأيضا ًيجب غسل اليدين كل
 3ساعات على األكثر .
د .يجب محاولة عدم ملس األنف والفم بأقصى قدر ممكن  ،وغسل اليدين بعد مالمسة من
هذا النوع .
هـ .يجب توفير محارم ورقية /ورق تواليت بالقرب من جميع العمال .
و .يجب احلرص على إتباع قواعد السلوك املذكورة سابقاً.
ابتداء من يوم األحد املوافق  22آذار  ،توقف الفعاليات االختيارية في املستشفيات
العمومية  ،سينشر إعالن مفصل بهذا الشأن.
احلوانيت التجارية غير الضرورية مبوجب تعريفها في األمر ( مثل حوانيت املواد الغذائية،
االدوية ومستحضرات التجميل ) ستعمل وفقا ً لألمر .

احرصوا على النظافة
الشخصية

المحدثة
تابعوا المعلومات
ّ
في وسائل اإلعالم
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إذا شعرتم بواحد من أعراض المرض -يجب االتصال بمركز نجمة داوود الحمراء  101لالستفسار الطبي

