المركز الجغرافي الملكي األردني

من أجل حمايتكم وحماية اآلخرين
من فيروس كورونا المستجد ()91- Covid
السادة  :متلمي الخدمة  /الموظفين والموظفات الكرام ،،،
يحرررررم المركررررز الجغرافرررري الملكرررري األردنرررري آللررررم حمررررايتكم وحمايررررة اآلخرررررين مررررن ا ررررا ة فيررررروس كورونررررا
المسررررتجد (كوفيررررد ،)91-إلرررريكم مجموآلررررة مررررن ا جرررررارات والترررردا ير الولانيررررة ال ررررادرة آلررررن منظمررررة ال ررررحة
العالمية للحد من انتشار هذا الفيروس -:
ن انح آلامة
 تنظيف اليدين جيدا و انتظام فركهما مطهر كحولي لليدين أو غسلهما المار وال ا ون.
 احتفظ مسافة ال تمل آلن متر واحد ( 3ألدام) ينن و ين أي شخم يسعل أو يعطس.
 تجنب لمس العينين واألنف والفم ،ألن اليد تلمس العديد من األسطح ويمكنها أن تلتمط الفيروسات ،وإذا تلوثت فمد
تنمل الفيروس الذي يمكنه أن يدخل الجسم آل ر هذه المنافذ وي ي ن المرض.
 تغطية الفم واألنف الكوع المثني أو منديل ورلي آلند السعال أو العطس ،ثم التخلم من المنديل المستعمل فورا.
 ال الة شكل منفرد مع احضار سجادة ال الة الخا ة كل م لي .
 ال مار في المنزل إذا شعر الشخم المرض.
 إذا كان الشخم م ا ا الحمم والسعال و عو ة التنفس ،فيجب طلب الرآلاية الط ية.
الولاية في العمل
 الحرم آللم تعميم اليدين استمرار خا ة عد استخدام الورق أو المنشورات .
 غسل اليدين انتظام ( المار وال ا ون لمدة  02ثانية آللم األلل  ،أو فركهما المعممات).
 تمليل التوا ل الم اشر مع المحيطين .
 الحرم آللم توافر مختلف أدوات التعميم في مكان العمل .
 الحرم آللم وضع الكمامة  ،وتغطية األنف والفم آلند السعال والعطس منديل ورلي .
 اترن مسافة ينن و ين األخرين ال تمل آلن متر ون ف .
 تجنب لمس آلينين وأنفن وفمن ل ل غسل اليدين .
 تجنب الم افحة اليد والتم يل في اللمارات .

الولاية في المنزل
 غسل اليدين جيدا ً آلند دخول المنزل .
 تجنب مالمسة أو م افحة أفراد األسرة فور دخول المنزل .
 الحرم آللم النظافة الشخ ية .
 الحرم آللم التعميم الدانم لألدوات الشخ ية مثل الهاتف .
 طهي الطعام شك ٍل جيد .
 تناول األغذية ال حية والغنية فيتامين سي التي من شأنها رفع مناآلة الجسم  ،وتموية جهاز المناآلة  ،ومنها :
( األسمان  ،اللحوم  ،الشعير  ،التفاح  ،الشوفان  ،الثوم  ،الزنج يل ) .
 تجنب استخدام الفنجان أو الكوب أو الوآلار نفسه ألكثر من شخم .
 التخلم من المناديل المستخدمة طريمة آمنة .
 التأكد من تهوية المكان داخل المنزل  ،وال مار المنزل آلند الشعور األآلراض .
ن انح لولاية األطفال من فيروس كورونا
 تزويد األطفال معلومات كافية حول كيفية حماية أنفسهم .
 تزويد األطفال معممات األيدي في حال ذها هم إلم المدرسة .
 حث األطفال وخا ةً الطالب منهم  ،آللم آلدم االلتران من زمالنهم في المدرسة .
 السعال أو العطس في منديل وتجنب لمس الوجه والعينين والفم واألنف .
 تعزيز تمافة غسل اليدين والنظافة الشخ ية مع توفير مستلزماتها .
الولاية في السيارات
 الحرم دوما ً آللم توافر معمم في السيارة .
 مسح وتعميم أجزار المرك ة األكثر آلرضة للمس  ،مثل الممود  ،حزام األمان  ،المفاتيح ومما ض األ واب .
 الحرم آللم توفير كيس داخل مرك تن للتخلم من المناديل الورلية طريمة آمنة عد استخدامها .
 تجنب لمس األنف أو الفم أو العين ل ل تعميمها  ،خا ة آلند استخدام وسانل النمل العامة .
الولاية في األسواق
 ارتدار الكمامة والمفازات .
 استخدام معمم اليدين استمرار أثنار التسوق .
 آلدم لمس اللحوم النينة .
 تجنب أسواق الحيوانات الحية  ،وآلند االضطرار لدخولها فيجب اتخاذ أساليب الحماية المالنمة  ،مثل ارتدار
المفازات والكمامات .
 تجنب مالمسة الحيوانات الضالة أو المريضة أو الميتة .
 تط يك لواآلد النظافة العامة .

في المدارس
 تط يك لواآلد النظافة العامة السالفة الذكر.
 يجب التأكد كل اح من الحالة ال حية للطالب ل ل الذهاب إلم المدرسة ،وإذا ظهرت أآلراض نزالت ال رد
كالكحة والسعال وارتفاع درجة الحرارة ،فيجب مراجعة المركز ال حي جرار الكشف الط ي آلليه م اشرة.
 توآلية الطالب شأن فيروس كورونا.
 تموية المناآلة الطرق الط يعية.
 ال عد آلن األماكن المزدحمة.
 إ مار الطالب في المنزل مع إ الغ المدرسة إذا ظهرت آلليه أي آلدوى تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة ،وذلن
تجن ا النتشار العدوى من أي نوع.
 ين ح أن يكون مع الطفل معمم لتطهير األيدي استمرار ،من أجل تمليل فرم انتمال أي آلدوى ين الطالب.
طرق زيادة مناآلة الجسم
 النوم لفترات كافية .
 ا كثار من شرب المار .
 االمتناع آلن التدخين .
 ممارسة الرياضة .
 تخفيف ا جهاد والتوتر .
 تناول األطعمة ال حية .
 ض ط تناول المضادات الحيوية .
ن انح ولانية أخرى
 تجنب مخالطة أي شخم م اب أآلراض مشا هة ألآلراض ال رد أو األنفلونزا .
 تا ع المستجدات والن انح الممدمة من وزارة ال حة .
 آلند الشعور أآلراض الفيروس  ،أو وجود مشت ه ا ا ته الفيروس  ،آللين االت ال الجهات ال حية لتمديم
المساآلدة .
 تجنب االت ال األشخام الم ا ين أية آلدوى تنفسية .
 منع الزيارات واال تعاد آلن التجمعات .
 تجنب السفر الغير ضروري للدول التي تشهد انتشارا ً واسعا ً لمرض الكورونا المستجد .

مع تمنياتنا للجميع ال حة والسالمة ،،،

لمزيد من المعلومات يرجم االت ال وزارة ال حة آللم
الرلم المجاني  999أو أرلام الخط الساخن  240226060و 2117692974

