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التجمعات مع األصدقاء والعائلة واملجتمع مهمة لصحتنا العقلية واالجتامعية.

عىل مدار العامني املاضيني ،تعلمنا الكثري عن كيفية حامية بعضنا البعض من كوفيد .-19وأصبح بإمكاننا أن تتجمع بأمان أكرب عن طريق
اتخاذ بعض االحتياطات.

ميكنك التخفيف من املخاطر التي تتعرض لها أنت ومجتمعك
بينام نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد -19ونبدأ يف التجمع مرة أخرى ،يجب تذكر ما ييل:
•التزم بالبقاء يف املنزل يف حالة شعورك باملرض .سواء أكان األمر يتعلق بفريوس كوفيد ،-19أو األنفلونزا ،أو
الربد ،أو أي مرض آخر ،فمن املهم عدم التعرض لآلخرين.
•ابق عىل اطالع دائم عىل لقاحات كوفيد -19ولقاحات اإلنفلونزا السنوية .التطعيم هو أكرب حامية لنا ضد
األمراض الشديدة.
• اغسل يديك باستمرار ونظف األسطح التي يتم ملسها بشكل متكرر.

ضع يف اعتبارك أن بعض الناس معرضون لخطر أكرب لإلصابة مبرض شديد
فكّر يف املكان الذي ستكون فيه ومن سيتواجد من حولك .فهناك الكثري من الناس معرضون بشكل أكرب لخطر
اإلصابة بأمراض خطرية أو دخول املستشفى أو الوفاة إذا أصيبوا بفريوس كوفيد .-19وميكن أن تساعد هذه
الطبقات اإلضافية من الحامية لوقاية األشخاص األكرث عرضة للخطر ،مبا يف ذلك كبار السن ،وأولئك الذين مل
يتم تطعيمهم ،واألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية كامنة.
•الكاممات تحميك وتحمي اآلخرين ،خاصة عندما تكون معدالت اإلصابة بكوفيد -19عالية.
•يُعد التجمع الخارجي يف الهواء الطلق أو يف أماكن داخلية جيدة التهوية (مع وجود نوافذ مفتوحة
ومراوح لتوزيع الهواء اإلضايف) أكرث أمانًا من التجمع يف األماكن الداخلية يف املساحات الصغرية.
•إذا تعرضت مؤخ ًرا لشخص مصاب بكوفيد ،-19فيمكن التفكري يف تأخري االجتامع مع الناس ،خاصة إذا
كانوا من املعرضني لخطر اإلصابة مبرض شديد .راقب نفسك للتأكد من خلوك من األعراض ملدة  10أيام.

احرتم مستوى راحة لآلخرين

•قد يطلب منك بعض الناس االستمرار يف ارتداء الكاممة إذا دخلت منزلهم.
•قد يرغب بعض األشخاص يف ارتداء كاممة ،حتى لو مل يُطلب منهم ذلك.
•قد يشعر بعض الناس براحة أكرب عند التجمع يف الخارج فقط أو مع مجموعات أصغر.
•من األمور الجيدة تقبل قرارات اآلخرين بشأن احتياطات السالمة إلظهار أننا نهتم ببعضنا البعض.

قد تتغري اإلرشادات إذا زادت معدالت انتشار كوفيد-19

ينبغي أن تكون عىل دراية مبستويات كوفيد يف مجتمعك حتى تتمكن من اختيار تدابري السالمة التي تلتزم بها لنفسك ولآلخرين .قد
يؤثر انتشار كوفيد -19عىل قرارك بحضور التجمعات أو استضافة التجمعات.

