
 انوروكلا سوريفب ىودعلا نم نيرخألاو كسفن يمحا

 :ًاضيرم نوكت امدنع تيبلا يف ىقبا •

 .ةناضحلا وأ ةسردملا وأ لمعلل بهذت ال .نيرخآ صاخشأ ةلباقم بنجت لواحف ،ةرارح وأ لاعس ،ماكز لثم ضارعا عم بعتلاب رعشت
  .نيرخآلا ةباصإب ةرطاخملا مدع مهملا نم ضرملا ضعبب رعشت تنك ول ىتح

 لاصتالا كنكمي ،لزنملا يف ةيتاذلا ةياعرلا ىلع رداق ريغ تحبصأو أوسأ كتلاح تحبصأ اذإ .ضرملاب رعشت كنأ املاط لزنملا يف قبا
 .ةسردملا وأ لمعلا ىلإ باهذلا لبق نسحتت نأ دعب لقألا ىلع نيموي رظتنا .ةيبطلا ةروشملا ىلع لوصحلل 1177 مقرب

 ال .ٍعاد نود نينسملا رودو تايفشتسملا يف صاخشألا ةرايز مدع مهملا نم ،كلذل .ريطخ ضرمب ةباصإلا رطخل ةضرع رثكأ نسلا رابك
 تنك اذإ لمعلل بهذت الأ بجي نينسملا ةياعر عم لمعت يذلا تنأ .ةرايزلا هذهب نسحتب رعشت تنك اذإ الإ تارايزلا هذه لثمب حمست
 .ماكزلا وأ لاعسلا نم يناعت

 : covid-19 ضارعأل هبتنا •

 باهتلاو ،مشلاو ،يسفنتلا زاهجلا ضارمأ اًضيأ ةعئاشلا ضارعألا نمو .لاعسلاو ىمحلا يسيئر لكشب يه اهنع غالبإلا مت يتلا ضارعألا
 .لصافملاو تالضعلا مالآو ،نايثغلاو ،عادصلاو ،قلحلا

 ىلع ،ريطخ ضرمب ضعبلا باصي .لزنملا يف ةيتاذلا ةياعرلا عم مهسفنأ ءاقلت نم اهزواجت نكمي ةفيفخ ضارمأ نم سانلا مظعم يناعي
 .نيرخآ صاخشأ ةلباقم بنجت لواحف ،ضارعأب ترعش اذإ .يوئرلا باهتلالاو سفنتلا يف تابوعص ،لاثملا ليبس

 :ًاريثك كيدي لسغا •

 رركتم لكشب كيدي لسغا ،كلذل .ديلاب ام ءيش  ام صخش لوانتي امدنع رثكأ رشتنت يهو .نيديلا ىلع ةلوهسب ةيدعملا داوملا تبثت
 .لقألا ىلع ةيناث 20 ةدمل ئفادلا ءاملاو نوباصلاب

 نكمي .ضاحرملا ةرايز دعبو ماعطلا ريضحت ءانثأو تابجولا لبقو ،كلمع ىلإ يتأت امدنع وأ لزنملا ىلإ كتدوع دنع اًمئاد كيدي لسغا
 .نيديلا لسغ رايخ كيدل نوكي ال امدنع اًرايخ نيديلا لوسغ مادختسا نوكي نأ

 :عارذلا ةيط يف سطعاو لعسا •

 ،قرو ليدنم يف وأ عارذلا ةيط يف سطعلاو لاعسلا قيرط نع .ةيدعم لماوع ىلع يوتحت ةريغص تاريطق رشتنت ،سطعلاو لاعسلا دنع
 .كيدي لسغاو تالمهملا ةلس يف اًمئاد ليدنملا يمرا .كيدي ثيولت نم وأ كتئيب يف راشتنالا نم ىودعلا عنمت كنإف

 :مفلاو فنألاو نينيعلا سمل بنجت •

 وه يسفنتلا زاهجلا تاباهتلا دض ةعئاشلا ةيئاقولا تاءارجإلا دحأ .مفلاو فنألاو نويعلل ةيطاخملا ةيشغألا لالخ نم ىودعلا رشتنت
 .مفلاو فنألاو نيعلا سمل بنجت

 :نيديلا لوسغ •

 تناك اذإ نوباصلاو ءاملاب اًمئاد كيدي لسغا .لقألا ىلع لوحك ٪60 عم نيديلا لوسغ مادختسا كنكمي ،نوباصلاو ءاملا رفوتي مل اذإ
 .حضاو لكشب ةخستم كيدي

  :ويديفلا رظنا

https://youtu.be/yafDuj_rwuk 

  ةماعلا ةحصلا ةيريدم نم ةمجرتم تامولعملا 

Svenska : https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-
dig-och-andra/ 


