ARABE / ARABIC

الخروج من املنزل؟ فلتفعل ذلك بأمان.
ما تقوم به مهم جداً.
فلتتخذ الخيارات بعناية للحفاظ عىل سالمتك وسالمة واآلخرين.

فلتتجنب:

اﳌﺴﺎﻓﺎت اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺰدﺣﻤﺔ

اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص

دامئ اً:

اﻟﺘﺰم مبﺤﻴﻂ اﺟﺘامﻋﻲ ﺻﻐري ذي
وﺗرية واﺣﺪة

اﺑﻖ ﰲ اﳌﻨﺰل وﺑﻌﻴ ًﺪا ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ إذا
َ
ﺷﻌﺮت ﺑﺎﳌﺮض

اﺗﺒﻊ ﻧﺼﺎﺋﺢ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﲇ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ

قد تختلف مستويات املخاطر بنا ًء عىل قدرتك عىل التباعد الجسدي ،واستخدامك أنت واآلخرين
للكممات غري الطبية ،والضوابط املوضوعة يف املنشأة أو املكان لتقليل املخاطر بشكل أك رب .ترد أدناه
َّ
بعض األمثلة عىل املخاطر الصغرية واملتوسطة والكبرية ولكنها تعتمد عىل ما إذا كان يتم اتباع تدابري
الصحة العامة املناسبة أم ال .يتعلق مستوى الخطر باألماكن املغلقة ،وبطول فرتة التعرض التي ميضيها
املرء يف األماكن املغلقة ،ومدى االزدحام ،وزخم هواء الزفري (ال رصاخ ،والغناء ،والسعال).

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒرية

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺤﺎﻧﺎت واﻟﻨﻮادي اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﻐرية

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ واﻟﻄﺮود

ﺻﺎﻟﻮن ﻟﺘﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ  /ﺻﺎﻟﻮن
ﺣﻼﻗﺔ

اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻟﺘﺴﻮق ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ واﻟﺘﺴﻮق
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﺪاﺑري اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻃﺒﻴﺔ  /ﺻﺤﻴﺔ  /ﻃﺒﻴﺐ
أﺳﻨﺎن

اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﻣﻨﺎزل ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻓﺮ /ﻓﻨﺪق
)) BnBاﳌﺒﻴﺖ واﻹﻓﻄﺎر

اﻟﻌﻨﺎق أو اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ أو اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  /اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺒرية

اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ
ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة )ﻣﻨﻔﺮ ًدا أو ﻣﻊ
أﺷﺨﺎص ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻮاﺻﻞ
)اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺗﺎﻛﴘ  /اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ رﻛﻮب اﻟﺘﺎﻛﴘ

ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﺣﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺎت
واﳌﻼﻋﺐ

اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ

اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮﻫﺎت

اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﴚ

اﻟﻠﻌﺐ أو ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻠﻌﺐ اﳌﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺰدﺣﻤﺔ )اﻟﺤﺎﻓﻼت
)وﻣﱰو اﻷﻧﻔﺎق

اﻟﺸﻮاء ﰲ اﻟﻔﻨﺎء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
"اﻟﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ "اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﻨام

ﻣﻄﻌﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﻄﻌﻢ داﺧﲇ  /ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻮﻓﻴﻪ ﻣﺰدﺣﻢ
ﻣﻄﻌﻢ  /ﻓﻨﺎء ﺧﺎرﺟﻲ

اﳌﺘﻨﺰﻫﺎت

ﻣﻨﺘﺰﻫﺎت وﺷﻮاﻃﺊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ /
ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﳌﺪرﺳﺔ  /اﳌﺨﻴﻢ  /رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻌ ﱠﺪات ﻣﺸﱰﻛﺔ )ﻛﺮة اﻟﻘﺪم  /ﻛﺮة
)اﻟﺴﻠﺔ

اﻟﺠﺮي  /اﻟﺘﻨﺰه  /رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت
ﻣﻨﻔﺮدا ً أو ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ

ﺣامﻣﺎت ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﳌﺆمتﺮات

ﻧﺰﻫﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ

ﻣﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺴﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
اﳌﻮﻻت  /اﳌﺘﺎﺣﻒ  /ﺻﺎﻻت ﻋﺮض
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

ﺣﻔﻼت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أو أﻣﺎﻛﻦ ﻳﻐﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس
أو ﻳﺼﻴﺤﻮن

ﻣامرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ "ﻋﻦ ﺑﻌﺪ" ﰲ
)اﻟﺨﺎرج )اﻟﺘﻨﺲ  /اﻟﺠﻮﻟﻒ

اﻷﻋﺮاس واﻟﺠﻨﺎزات

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺟﺪد

زﻳﺎرة أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﺴﻨني أو
اﳌﻌﺮﺿني ﻟﻠﺨﻄﺮ/اﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ

ﺣﻔﻠﺔ داﺧﻠﻴﺔ

ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻋﲆ دراﻳﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ

ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ  /ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﰲ ﺟﻮ

ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت

ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼرية

ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ

ﻣﺰدﺣﻢ ﻟﻔﱰة أﻃﻮل

ﻛﺒرية ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ

ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ  /أو ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ

ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي

ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﻣﻊ رﻓﻘﺎء اﳌﻨﺰل أو اﳌﻨﺰل ﻣﻨﻔﺮدًا أو ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺿﻤﻦ
ﺿﻤﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ

ساعد يف الحد من
االنتشار.
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
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