
يجب ارتداء الكمامة

بحيث تغطي األنف والفم بإحكام، كما يمكن استعمال  

الكمامة التي تُستخدم لمرة
.واحدة فقط أو الكمامة القابلة إلعادة االستخدام  

Face masks - what can be used? (Arabic)



:يجب أن تكون الكمامة
        

.مالئمة للوجه ومثبتة بإحكام عىل جانبيه  
  .مثبتة عىل الرأس بواسطة األربطة أو حلقات األذن  

 .مكونة من طبقتين عىل األقل  
.مصنوعة من مواد مالئمة تسمح بالتنفس بسهولة  

قابلة للغسل (ما لم تكن مخصصة لالستخدام مرة واحدة  
.(فقط



قد تساعد الكمامة في الحد من انتشار فيروس كورونا
المستجد (كوفيد-19)، لكنها ال تحل محل التباعد االجتماعي

وغسل اليدين بانتظام.



اغسل يديك أو عقمهما قبل لمس الكمامة

دليل ارتداء الكمامة

A guide to wearing a face mask (Arabic)



حاول تجنب لمس الجزء الذي يغطي أنفك وفمك.
يمكنك اإلمساك بالكمامة من خالل األربطة أو حلقات

األذن.



تجنب وضع الكمامة عىل رقبتك

.أو جبهتك



َ .ال تشارك كمامتك مع شخص آخر نهائيا
استبدل الكمامة إذا أصبحت رطبة أو متسخة أو بعد  

.كل استخدام



:بعد االستخدام
ضع الكمامة    

.المخصصة لالستخدام مرة واحدة فقط في سلة المهمالت  
ال تقم نهائياَ  بإعادة استعمال أو تدوير الكمامة المخصصة   

لالستخدام مرة واحدة فقط.يجب غسل الكمامة
.القابلة إلعادة االستخدام بعد كل مره



What can I do if I'm worried about my future? (Albanian)

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كنت قلقاً بشأن

مستقبلي؟ 



قد يكون من الصعب التعايش مع قدر كبير

من عدم اليقين في الوقت الحالي، ولكن

تذكر أنك لست وحدك!



هذه المشاعر ستمر ...



رجاًء، تحدث إىل شخص ما عما تشعر به

حتى يتمكن من دعمك.



يمكنك دائًما االتصال بخط دعم األطفال عىل

الرقم 08001111



هذا الوقت سيمضي .. ولن يدوم لألبد



I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Arabic)

َ أنا طفل تحت الرعاية أو كنت تحت الرعاية سابقا
وأعتقد أنني مصاب بفيروس كورونا المستجد

(كوفيد-19)، ماذا يجب أن أفعل؟



تحدث إىل شخص بالغ يمكنه مساعدتك. قد يكون هذا -

الشخص مشرف اجتماعي أو حاضن أو أحد موظفي دور الرعاية

.والدعم
أخبرهم أنك لست عىل مايرام. سيتولون األمر ويفكرون في -

.طرق تقديم رعاية آمنة لك



إذا شعرت بتوعك شديد وساءت حالتك بشكل ملحوظ واحتجت -
النصيحة، اتصل بالخدمة الصحية الوطنية عىل الرقم 111، وإذا كان

.الوضع طارئاَ، اتصل فوراَ بخدمات الطوارئ عىل الرقم 999

ابق في المنزل واسترح وحاول االبتعاد عن اآلخرين -
.لمدة 10 أيام عىل األقل



What should I do if I feel unsafe where I live? (Arabic)

ماذا يمكنني أن أفعل إذا شعرت بعدم

األمان في المكان الذي أعيش فيه؟



إذا شعرت بعدم األمان في المنزل في أي وقت، من

المهم أن تتحدث فوراَ إىل اإلخصائي االجتماعي

الخاص بك -إذا كان لديك واحد-، أو تحدث إىل

شخص بالغ آخر يمكنه مساعدتك.



يمكنك أيضاَ االتصال بخدمة دعم األطفال عىل الرقم

08001111



إذا شعرت بأنك في خطر، اتصل بالشرطة
فورأ عىل الرقم 999



.التباعد االجتماعي يُبقينا جميعاَ في آمان

 
 

Why is social distancing important? (Arabic)

لماذا يُعد التباعد االجتماعي مهماَ؟



يمكن أن تكون مصاباَ بفيروس كورونا المستجد

(كوفيد-19) وأنت التعلم، ألنك تشعر بأنك عىل

مايرام.



يمكنك حينها نقل عدوى فيروس كورونا

المستجد (كوفيد-19) لشخص آخر دون أن

تشعر، وقد يصاب ذلك الشخص بأعراض

مرضية شديدة.

ال أحد يمكنه معرفة من سيتأثر بشدة في

حال اإلصابة بالفيروس ومن سيكون بخير.



إلتزامك بالتباعد االجتماعي سيحميك ويحمي

اآلخرين ويبقي الجميع بخير وأمان.

مــــتــــر واحــــد

عىل األقل

مــــتــــر واحــــد

عىل األقل



Can I leave my house if I am self-isolating? (Arabic)

في حال العزل المنزلي الذاتي، هل يمكنني الخروج من المنزل؟

ال، ال يمكنك الخروج من المنزل ألي سبب.
إذا كنت تحتاج لشراء الطعام أو الدواء، يمكنك الطلب إلكترونياَ عن طريق اإلنترنت
أو االتصال بمقدم الخدمة باستخدام هاتفك أو يمكنك طلب المساعدة من شخص

بالغ تثق فيه.



ال تستقبل ضيوفاَ في منزلك.
هذا يشمل األصدقاء وأفراد األسرة. عدم

استقبالك للضيوف سيمنع نقل العدوى لآلخرين.



مارس التمارين الرياضية داخل

المنزل وليس خارجه.
حافظ عىل نشاطك وحركتك إذا شعرت

بأنك عىل مايرام.



Staying apart - Door (Arabic)

إذا اضطررت للخروج لألماكن العامة،

حافظ عىل مسافة متر واحد عىل األقل

بينك وبين اآلخرين

عـــــــرض الباب

متر واحد عىل األقل



إذا اضطررت للخروج لألماكن العامة، حافظ عىل مسافة
متر واحد عىل األقل بينك وبين اآلخرين

Staying Apart - Guitar (Arabic)

متر واحد عىل األقل



المعلومات الخاطئة والمضللة حاول إيقاف

اعرف الحقائق
Stop the spread of false information (Arabic)


