
مجموعة أدواتك الشخصیة

.19-كوفیدیوجد العدید من األدوات التي یمكن أن تساعدك وتساعد أسرتك على الحمایة من 

لقاحات 
19-كوفید

الكمامات األماكن المفتوحة، 
ھواء جیدوتیار 

أیدي
نظیفة

االختبارات 
بالمنزل

خیارات
العالج

تجمعات
 ً أكثر أمانا

أسطح
نظیفة

یمكن للمجتمع أن یدعم بعضھ البعض.
 أو تحدث مع مقدم رعایة صحیة عن شواغلك8-1-1اتصل على.

.للصفحة التالیةانتقل انقر على كل أداة على حدة أعاله لتعلم المزید أو 22/04/2022

.یمكنك أن تقرر كیف ومتى تستخدم ھذه األدوات وفي نفس الوقت تضمن أنك تدعم صحتك العقلیة والبدنیة بالكامل

دة واألدوات المذكورة أدناه یمكنھا أیضاً المساع. ھو مرض من ضمن عدة أشیاء یمكن أن تؤثر على صحتنا19-كوفیدمن المھم أن تتذكر أن 
.في منع أمراض أخرى

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-improving-indoor-ventilation.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
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.bccdc.ca، زر 19-للمزید من المعلومات عن كوفید22/04/2022

19-كوفیدلقاحات 

الكمامات

األماكن المفتوحة، وتیار ھواء جید

أیدي نظیفة

االختبارات بالمنزل

خیارات العالج

 ً تجمعات أكثر أمانا

أسطح نظیفة

دعونا نفرغ محتویات األدوات

أخذ اللقاحات في مواعیدھا، بما فیھا الجرعات المنشطة سوف تعطیك أفضل حمایة من المرض الخطیر جراء
.ومتحوراتھ19-كوفید

ار ارتد كمامة في األماكن حیث تكون مطلوبة، وإذا كنت مریضاً وال یمكنك البقاء بعیداً عن آخرین، وكخی
.لكشخصي 

تھویة جیدة وإذا أمكن توفیرللداخل تقابل مع اآلخرین في الھواء الطلق، افتح النوافذ واألبواب لجلب الھواء النقي 
.وأنظمة ترشیح للھواء

تكون في مكان اغسل یدیك بالماء والصابون أو استخدم مطھر للیدین بشكل متكرر، مثالً قبل تناول الطعام، وبعد أن
.آخرونعام أو تتعامل مع أغراض مشتركة لمسھا 

األبواب، أو نظف بشكل دوري األشیاء التي یتم مشاركتھا أو لمسھا بشكل متكرر، مثل مفاتیح اإلضاءة، أو مقابض
.أو المراحیضالكاونتراتأو المحمولة، الھواتف 

على حفاظ والتكون في مجموعات أصغر، تأخذ في اعتبارك أن إذا كنت ترغب في اتخاذ تدابیر إضافیة، یمكنك أن 
.كمامة والتقابل في الھواء الطلق إذا أمكنمسافة بینك وبین اآلخرین، وارتداء 

انظر إذا .شدید19-بكوفیدلبعض األفراد ممن لدیھم درجة خطورة عالیة لإلصابة 19-كوفیدتتوافر خیارات عالج 
.موقع حكومة بریتیش كولومبیاكنت مؤھل لھا على 

.أعراضمجاناً في الصیدلیات ومراكز الفحص لكي تستخدمھا إذا كان لدیكمتوفرة مجموعة االختبارات السریعة 
ً في المبكر الفحصسیساعدك  .الوصول إلى العالج سریعا

http://www.bccdc.ca/
http://bccdc.ca/covid19vaccine
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/hand-washing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://bccdc.ca/covid19treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test
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