فيروس كورونا المستجد
عشرة سلوكيات يجب اتباعها
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اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون أو الجل المحتوي على الكحول
تجنب التﻼمس الوثيق مع اﻷشخاص الذين يعانون من التهابات حادة في الجهاز التنفسي
ﻻ تلمس عينيك وأنفك وفمك بيديك
قم بتغطية الفم واﻷنف بمناديل ورقية عند العطس أو السعال .إذا لم يكن لديك منديل ،استخدم منحنى
ساعدك
ﻻ تتناول أدوية مضادة للفيروسات وﻻ مضادات حيوية ،إﻻ إذا وصفها لك الطبيب
قم ب نظ ف اﻷسطح بواسطة مطهرات تحتوي ع ال لور أو ال حول
ﻻ ستخدم القناع الوا إﻻ إذا كنت شك أنك م ض أو ساعد أشخاصا مر
المنتجات المكتوب عليها "صنع الص " أو الطرود الواردة من الص ل ست خط ة
الحيوانات اﻷل فة ﻻ ت ف وس كورونا المستجد
إذا ظهرت عل ك أعراض مرض ة الجهاز التنف أو خالطت أشخاصا ظهر تحل لهم إ جاب ا لف وس
كورونا المستجد من يوم ق ل ظهور العوارض ولغا ة أر عة ع يوما عد ذلك؟
فﻼ تذهب إ المس ش

أو الطوارئ أو المستوصفات و نما اطلب:

– طب ب العائلة طب ب اﻷطفال
– 118

حالة الطوارئ

خالطت أشخاصا ظهر تحل لهم إ جاب ا لف وس كورونا المستجد من يوم
أر عة ع يوما عد ذلك؟

ق ل ظهور العوارض ولغا ة

هل رجعت إ إ طال ا من الخارج؟
جب أن تظل الب ت وت لغ السلطات الصح ة العامة
ـ ـ ـ اتصل ع الرقم الهات

كة المجمع الص

المح  USLمودينا

) 059.3963663شغال  7أيام على  7أي في كل أيام اﻷسبوع من الساعة الثامنة صباحا

وحتى الساعة الثامنة مساء(

و  coronavirus@ausl.mo.itمع اﻹشارة إ الرقم الهات

 ا تب إ العنوان اﻹلالتواصل ه معك.
لم د من المعلومات مكن اﻻتصال الرقم المجا  800.033.033الذي عمل ط لة أ ام اﻷسب ع
من الساعة  8:30ح الساعة 18
مارس 2020

www.ausl.mo.it/coronavirus

الذي مكن

