تساعد التهوية في الوقاية من انتشار مرض كوفيد19-
تقوم التهوية بإدخال الهواء وإخ راجه من منزلك.

ARABE / ARABIC

كيف ينترش مرض كوفيد19-
قد تتطاير من أجسام األشخاص املصابني مبرض كوفيد 91-جزئيات ُم عدية وتنترش يف الهواء عندما:

يتكلمون

يتنفسون

يرصخون

يغنون

أو يعطسون

يسعلون

من الممكن أن ت ُصاب بالمرض إذا استنشقت كمية كافية من هذه الجزئيات ال ُم عدية .

كيف تساعد التهوية يف الوقاية من انتشار مرض كوفيد19-
تساعد التهوية عىل التقليل من مستويات الجزئيات امل ُعدية يف الهواء .وهذا األمر مهم جدا ً عندما تكون مع أشخاص ال يسكنون معك .

طرق تحسني التهوية وتصفية الهواء يف املنزل

افتح النوافذ واألبواب لخلق تيارات من
الهواء الطلق يف املنزل

شغل جهاز التهوية السرتجاع
الح رارة أو الطاقة باستم رار .

استخدم جهاز التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء .

شغل مروحيات الشفط يف املطبخ أو الحامم
باستم رار .
افتح النافذة إلدخال هواء نقي جديد ومنع دوران
جزئيات الهواء امللوثة غري املرغوب فيها الناتجة عن
.مصادر داخلية .

حتى وإن كان الجو باردا ً أو ممط را ً يف الخارج،
فإن فتح نافذتك ملدة بضع دقائق سيساعد
عىل تحسني التهوية

استخدم جهازا ً محموالً لتصفية
الهواء يحتوي عىل مصفاة هواء
عالية الكفاءة .

ال تنىس أن تقوم بصيانة األجهزة امليكانيكية بانتظام .اترك فتحات التهوية مفتوحة بدون عائق وقم باستبدال املصفاة حسب التعليامت.
إذا كان ممكن اً ،قم بتشغيل مروحة جهاز التدفئة والتهوية وتكييف الهواء باستم رار .فهذا من شأنه أن يزيد من كمية الهواء النقي يف املنزل
ويُ قلص من الجزئيات امل ُعدية داخل املنزل .

عالمات تدل عىل أن املكان ال يتوفر عىل تهوية جيدة

هواء مختنق

روائح مستدمية

عدم وجود تهوية ميكانيكية أو
تصفية هواء

نوافذ وأبواب مغلقة

رطوبة عالية

عفن

إن التهوية طريقة أساسية للمساعدة يف الوقاية من انتشار مرض كوفيد .19-كام قد تساعد عىل الوقاية من انتشار أم راض أخرى .عليكم باتباع النصائح الخاصة بالتهوية
وإضافتها إىل إج راءات الصحة العامة املهمة األخرى لحاميتكم وحامية اآلخرين من مرض كوفيد.19-

للمزيد من املعلومات عن مرض كوفيد19-
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