 COVID-19لندن كورونافيروس :ما يجب القيام به إذا تم اختبار شخص تعيش معه الختبار
اغسل يديك بشكل متكرر
ً

ى
اغسل يديك ر ً
المرض أو بعنارص تعامل معها 
كثيا وبالكامل بالماء والصابون لمدة  02ثانية عىل األقل  ،خاصة إذا المست
.المريض
الحد من االتصال مع المريض بقدر اإلمكان
ر
المباشة 
.حيثما أمكن  ،تجنب مالمستها وبيئتها
ر
المشتكة (المطبخ  ،الحمام) جيدة التهوية
تأكد من أن المساحات
.أبق النوافذ مفتوحة قدر اإلمكان 
ِ

اغسل يديك بشكل متكرر
ً

ى
اغسل يديك ر ً
المرض أو بعنارص تعامل معها 
كثيا وبالكامل بالماء والصابون لمدة  02ثانية عىل األقل  ،خاصة إذا المست
.المريض
أين قناع الوجه إذا نصح به
ى

.إذا تم تزويدك بأقنعة للوجه ونصحت باستخدامها  ،فعليك ارتداء القناع عندما تكون يف نفس غرفة المريض 

ى
ينبغ لمس األقنعة أو التعامل معها أثناء االستخدام 
.ال ي

ً

ً

ى

تغييه عىل الفور 
.إذا أصبح القناع مبلال أو متسخا مع إفرازات مثل اللعاب  ،فيجب ر

.تخلص من القناع ف سلة النفايات ى ى
الميلية  /القمامة بعد االستخدام وقم بإجراء نظافة اليدين بعد إزالة القناع 
ي
ال تدعو الزوار إىل ز ز
متلك
ى

ى
ينبغ أن يسمح للبقاء 
.فقط أولئك الذين يعيشون يف ح بك ىل بعد ي

.ال تدع أو تسمح للزوار (مثل األصدقاء والعائلة الموسعة) بالدخول 

ى

ً
.إذا كان من ى
عضوا ف ى ى
عي الهاتف 
الضوري التحدث إىل شخص ليس
ميلك  ،فقم بذلك ر
ي
ز
ابق عىل ذلك يف خطر
.يجب عىل أي شخص معرض لخطر اإلصابة بأمراض شديدة عدم االهتمام بالمريض أو االتصال به 
مناع ضعيف بسبب العالج أو الدواء  ،
يشمل ذلك أفراد األشة الذين يعانون من مرض مزمن أو قد يكون لديهم جهاز
ي

ً
جدا (الرضع أقل من سنة واحدة)  ،والذين تزيد أعمارهم عن ً 56
عاما والنساء الحوامل
.والصغار
ى
ى
توفي 
إذا كان ال يمكن تجنب االتصال من قبل أولئك الذين لديهم خطر ميايد لإلصابة بأمراض
خطية  ،فيجب النظر يف ر
ر
.سكن بديل
تجنب مشاركة أدوات ز ز
المتل
ى

ر
أوان األكل  ،والمناشف  ،والفراش الذي يخضع الختبارات 
يجب عدم مشاركة األطباق  ،أو أكواب الشب  ،أو األكواب  ،ي
ً
.عدوى رفيوسات تاجية جديدة حت يتم تنظيفها جيدا

المراحيض والحمامات
ً

تاج جديد رواية مرحاض وحمام 
إذا كان ذلك ممكنا  ،يجب أن يكون لدى الشخص الذي يخضع لالختبار ر
لفيوس ر ي

.خاص به
ى
إذا لم يكن هناك حمام منفصل ً
التفكي يف وضع روتا الحمام للغسيل أو االستحمام  ،مع استخدام 
متاحا  ،فيجب
ر
.الشخص المعزول للمرافق قبل تنظيف الحمام ً
تماما بنفسه
 /ضمان استخدام شخص معزولة منفصلة المناشف من أفراد األشة اآلخرين ،سواء لتجفيف أنفسهم بعد االستحمام 
.ولنظافة اليدين مقصود showring
التنظيف ز ز
المتلية
الت يتم لمسها بشكل متكرر مثل العدادات  ،وأسطح الطاوالت  ،
قم بتنظيف جميع األسطح  ،مع االنتباه إىل األسطح ي

ومقابض األبواب  ،ومستلزمات الحمام  ،والمراحيض  ،ومقابض المرحاض  ،وطاوالت الشير الجانبية  ،والهواتف ،
.ولوحات المفاتيح واألجهزة اللوحية  ،كل يوم باستخدام منتجات التنظيف ى ى
الميلية
.اتبع التعليمات الموجودة عىل الملصق وتحقق من إمكانية استخدامها عىل السطح الذي يتم تنظيفه 
إذا لم .استخدم منشفة مطبخ إلزالة الدم و  /أو سوائل الجسم المرئية و  /أو اإلفرازات مثل اللعاب قبل تنظيف األسطح 
.يكن لديك منتج تنظيف ى ى
مي يىل مناسب  ،يمكنك استخدام محلول مبيض لتنظيف األسطح
ى
ى
الستخدامها waterrالتبييض ليي واحد من hoiuseholdلجعل محلول التبييض ف ى
الميل ،إضافة ملعقة واحدة من 
ي
ى
.ف التنظيف
ي
مثاىل عند تنظيف 
الت تستخدم لمرة واحدة والمآزر
البالستيك بشكل ي
ي
إذا كان لديك  ،حيث يمكن استخدام القفازات ي
.األسطح أو المالبس أو الفراش
.اغسل يديك بعد نزع القفازات والمآزر 
غسيل مالبس
ى

إذا كنت بحاجة إىل غسل الغسيل ف ى ى
الميل قبل أن تتاح النتائج بأعىل درجة حرارة متوافقة للنسيج باستخدام منظف 
ي
.يجب أن تكون فوق  52درجة مئوية .الغسيل
.إذا أمكن  ،قم بالتجفيف باستخدام األندرون باستخدام أعىل إعداد متوافق مع القماش 
ى
البالستيك عند التعامل مع المواد المتسخة إذا أمكن 
والمير
الت تستخدم لمرة واحدة
ي
حيث يمكن استخدام القفازات ي
.وتنظيف جميع األسطح والمنطقة المحيطة بالغسالة
.ال تأخذ الغسيل إىل غرفة الغسيل 
ً
ً
)اغسل يديك جيدا بالماء والصابون بعد التعامل مع الغسيل المتسخ (يزيل القفازات أوال إذا تم استخدامه 
المخلفات
ى

ى

الت كانت عىل اتصال مع الفرد  ،بما يف ذلك األنسجة المستخدمة واألقنعة يف حالة 
يجب وضع جميع النفايات ي

ى
ى
بالستيك وربطها عند امتالئها
ثان مربوط .استخدامها  ،يف كيس قمامة
ال .يجب بعد ذلك وضع الكيس
البالستيك يف كيس ٍ
ي
ي
.تتخلص أو أو اخماده لجمع حت تعرف أن المريض ليس لديه رواية ر
التاج
تم ر
نش التوجيه يوم الجمعة  02مارس 0202

