العربية Arabia

تعليمات ،عندما يكون هناك شخص في عائلتك مصاب بفيروس كورونا
•
•
•

ان طبيب األمراض المعدية قد فرض عليك الحجر الصحي.
ربّما تكون(ين) قد أّص ْبت بعدوى فيروس كورونا.
تعرضوا لفيروس كورونا".
أنظر(ي) الى "التعليمات الخاصة باألشخاص الذين ّ

مريض
بالغ
عندما تعتني(ن) بطف ٍل او
ٍ
ٍ
شخص ٍ
•
•
•
•
•
•
•
•

ان يقوم شخصٌ بال ٌغ واح ٌد فقط ،باإلعتناء بالمريض ،وان يبقى نفسه وال يتغير.
إحذر(ي) ،بان ال يسعل المريض مباشرة على وجهك.
إغسل(ي) يديك مرارا ،ودائما في كل مرة تتالمس(ي) فيها مع الشخص المريض ،او إذا كنت قد تواجدت مع المريض في نفس المكان
(الحيز) ،أو إذا تعاملت مع المناديل الورقية التي يستخدمها او مع غسيل مالبس المريض.
إرتد(ي) كمامة.
راقب(ي) حالة المريض الصحية ،وإتصل(ي) بالمركز الصحي إذا لزم األمر الى ذلك.
ت كافيةٍ.
تأكد(ي) من ان المريض يشرب السوائل بكميا ٍ
إذا لم تكن للطفل شهية للطعام ،فقم /قومي بإعطاء الطفل سوائ ٍل تحتوي على الس ّكر.
تمرض فيه .ويمكنه مغادرة البيت واإللتقاء
يجب على الشخص المريض البقاء في البيت مدة  ۷أيام على األقل ،وذلك إبتداء من اليوم الذي ّ
بالناس ،من بَعَ َد الشفاء وزوال المرض ،وإنقضاء ( ۲يومين) كاملين آخرين تكون فيها صحته جيدة تماما وليس لديه هناك اي اعراض.

إذا كان لدى طفلك اي من األعراض المذكورة أدناه ،فقوموا حينها بمراجعة الطبيب:
•
•
•
•
•
•
•

صعوبة في التنفس
الجلد م ْز َر ّق أو رمادي
ال يشرب الطفل(ة) السوائل بشك ٍل كافٍ
ستمر
يتقيّأ الطفل بشدةٍ وبشك ٍل م ٍ
ال يستيقظ الطفل ،وال يستجيب ألي شيء.
الطفل منفَع ٌل جدا ،لدرجة ال يريد فيها ان يكون في األحضان
تزول األعراض ،ثم تعود من جديد مصاحبة بح ّمى وسعال اشدّ.

التنظيف وغسيل المالبس في غرفة المصاب
•
•
•
•

يجب ان يكون هناك كيس للقمامة في غرفة المريض .ارم(ي) المناديل الورقية والكمامات بعداإلستعمال مباشرة في كيس القمامة .يتم
إغالق كيس القمامة ،قبل ان يتم رميه في حاوية نفايات المجمع السكني .تذ ّكر(ي) غسل اليدين ،عندما تعامل النفايات ،أو من بعد لمس
المناديل الورقية وغيرذلك مما يشبهها.
يجب وبشك ٍل يومي تنظيف أسطح األشياء واألماكن الظاهرة التي يتم لمسها باليد بمواد التنظيف العادية (على سبيل المثال مقابض األبواب،
مفاتيح /أزرار اإلضاءة وأجهزة التحكم عن بعد).
قم /قومي بتنظيف المراحيض الصحية وبشك ٍل يومي (على سبيل المثال بمواد التطهير والتعقيم المخصصة لألستخدامات المنزلية).
اغسل(ي) أغطية السرير (مالءة ،م ْل َحفة ،فرشة) في ماء بدرجة تتراوح ما بين  ۹۰ – ٦۰درجة مئوية .إستعمل(ي) من ّ
ظف الغسيل.
ظفها /ن ّ
تجنّب(ي) التعامل والتماس غير الضروري مع الغسيل المتّسخ ،اغسل(ي) يديك بالماء والصابون أو ن ّ
ّ
ظفيها بمط ّهر (معقم) اليدين
الذي يحتوي على كحول.

المزيد من المعلومات حول الموضوع تجدها:
www.turku.fi/korona
www.turku.fi/se/corona
( www.turku.fi/en/coronaيتضمن على ترجمة كوكل)

