
 

     فيروس كورونا
            في ايطاليا:

ماذا عليك ان تفعل؟
 عربية

ARABO



 

 فيروس كورونا الجديد
 هو فيروس يسبب
مرض كوفيد -19

 حتى لو كنت على ما يرام، فمن
 اKفضل مغادرة اDنزل Dجرد الذهاب

إلى اDدرسة أو العمل أو التسوق

 يسبب هذا اDرض أحيانًا
 مشاكل صحية كبيرة و خطيرة.
في بعض اKحيان يسبب اDوت

 إذا كنت تعاني من حمى أو سعال أو
 صعوبة في التنفس، ف_ تغادر اDنزل،
بل اتصل بطبيبك وافعل ما يخبرك به



 

 عندما يلمس اDريض
 شيئًا ما، يظل الفيروس
أيًضا على الجسم

 بعض اDرضى k يعرفون
 أنهم مرضى لعدم وجود
مشاكل صحية لديهم

 كما ينقل هؤkء اDصابون بفيروس
  كورونا إلى أشخاص آخرين عندما

يسعلون أو يتحدثون أو يتنفسون بقربهم



 

 من أجل عدم التقاط عدوى
 الفيروس وعدم نقله إلى أشخاص
آخرين، هناك قواعد سهلة

 اغسل يديك عدة مرات
 طوال اليوم. k تلمس
وجهك قبل غسل يديك

 ابق على بعد أكثر
 من متر من ا|خرين
وارتد كمامة

 يجب أن تغطي
 الكمامة الفم
واKنف جيًدا



   فيروس كورونا
في إيطاليا

                                                                     Dحاربة فيروس كورونا،
                                             غالبًا ما تغير إيطاليا القوان�:


تحقق من الصفحة كثيرًا
   ilgrandecolibri.com/coronavirus  

 تضع اDناطق أيًضا
 قوان� خاصة - تحقق
 من قواعد منطقتك

https://www.ilgrandecolibri.com/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/
https://www.ilgrandecolibri.com/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/


 

 يجب ارتداء كمامة خارج
 اDنزل في جميع اKماكن،
في الداخل والخارج

 يمكن لÇطفال الذين تقل أعمارهم عن
 6 سنوات فقط واKشخاص
الحاصل� على إذن طبي إزالة القناع

 يجب أن تبقى دائًما على بعد متر
 واحد على اKقل من اKشخاص

الذين k يعيشون معك

 تحقق مما إذا كانت
 الكمامة تغطي فمك

وأنفك جيًدا



 

 الصاkت الرياضية
 وحمامات السباحة تبقى
مغلقة حتى 23 نوفمبر

 بعض اDدارس مفتوحة، واDدارس اKخرى
 مغلقة، لكن دروس اDدرسة تبث على

اâنترنت: اسأل مدرستك عن اDعلومات

 يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك في الشارع
 واDتنزهات، ولكن يجب عليك البقاء على بعد
مترين على اKقل من اKشخاص ا|خرين



 كما تم إغ_ق دور السينما
 واDسارح واDراقص حتى
23 نوفمبر

 يحظر اkحتفال في جميع
 اKوقات ، حتى بعد اkحتفاkت
الدينية مثل اKعراس أو اDعمودية

 يجب إغ_ق الحانات واDطاعم في الساعة
 6 مساًء، وبعد الساعة 6 مساًء k يمكنك

تناول الطعام أو الشراب في الشارع




