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الحفاظ عىل مسافة
2 مرت )6 أقدام(

عند الخروج

تجنب زيارة
األصدقاء أو

األقارب املسنني

عقد اجتامعات
أو زيارات
اضية اف�ت

قرص جهات
االتصال عىل
أفراد األرسة

تجنب التجمعات

الكبرية

العمل من

املنزل إذا أمكن

من أجل الحد من انتقال كوفيد-19 يف أوتاوا، تويص صحة أوتاوا العامة اآلن جميع سكان أوتاوا مامرسة االبتعاد الجسدي.

االبتعاد املادي ينطوي عىل اتخاذ خطوات للحد من عدد األشخاص الذين تتالمس معهم عن كثب. وسيساعد ذلك عىل الحد

من انتشار كوفيد-19 يف املجتمع. ال يحتاج افراد املنزل الواحد )األشخاص الذين تعيش معهم( إىل االبتعاد عن بعضها البعض

ما مل يكونوا مرىض ، أو سافروا خالل األيام الـ 14 املاضية.

، عىل سبيل المثال ال الحرص: ويشمل اإلبتعاد الجسدي اإلجتماعي
التحدث إىل املرشف أو املدير أو صاحب العمل حول إمكانية العمل من املنزل حيثام أمكن	 

تجنب الزيارات إىل دور الرعاية طويلة األجل ودور التقاعد واإلسكان الداعم ودور العجزة وغريها من التجمعات ما مل تكن الزيارة رضورية للغاية	 

تجنب الرحالت غري الرضورية يف املجتمع	 

الحفاظ عىل النوافذ إىل أسفل إذا كان لديك للذهاب إىل املجتمع لرحلة أساسية عرب سيارة أجرة أو خالل مشاركة الرحالت	 

إلغاء كافة تجمعات املجموعات	 

التواصل مع األخرين عرب الهاتف، دردشة الفيديو، أو وسائل االعالم االجتامعية بدال من شخصيا.	 

ميكنك الخروج )عىل سبيل املثال - للتنزه أو ركل كرة مع أفراد أرستك ، الذين هم بالفعل جهات اتصال وثيقة(. أثناء الخروج،

تجنب الحشود والحفاظ عىل مسافة مرتين )ستة أقدام( من املحيطني بك. بذل جهد للتنحي جانبا، أو مترير اآلخرين برسعة

وبلطف عىل األرصفة. ال يعترب مترير شخص ما عىل الرصيف اتصااًل وثيًقا أو خطرًا كبريًا بالتعرض لـ كوفيد-19.

إذا كنت بحاجة إىل محالت البقالة، اذهب إىل املتجر. نويص ببساطة أنه أثناء وجودك يف املتجر، تأكد من تجنب الحشود والحفاظ

عىل مسافة 2 مرت )6 أقدام( من املحيطني بك.

يرجى مالحظة: يجب عدم مغادرة منزلك إذا كان لديك أعراض الجهاز التنفيس  )مثل الحمى أو السعال(.

يف حني أنك قد ال تشعر باملرض، وبينام نعرف أن هذه التدابري هي مصدر إزعاج، يرجى أن تضع يف ااإلعتبار ا أعضاء مجتمعنا

الذين هم أكرث عرضة للكوفيد-19 من غريهم. كلنا يف هذا معاً

ي بنفسك
اعت�ن

ال بأس أن ال تكون عىل ما يرام. يرجى معرفة أن املساعدة متوفرة، ونحن نشجعك عىل التواصل مع مركز االستغاثة يف أوتاوا

للتواصل مع شخص ما عىل 613-238-3311

OttawaPublicHealth.ca/Coronavirus ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة

تذكر! ممارسة االبتعاد الجسدي
ين )ستة أقدام( من اآلخرين تأكد من الحفاظ عىل مسافة م�ت
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