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 التوص4ات المنصوص عليها ف4ما �23 تهدف إ/ إعطاء دعم و+�حاءات �مكن دائما أن يتم مالءمتها وتح��رها �صورة فرد�ة. 
 

ة مس	�ة للمرض  وسات �� �ائنات صغ� ة جدا لدرجة أنها ال �كون من الممكن  الف� ، وتIتقل Fسهولة من إEسان آلخر. و2A صغ?<
M المجردة. رؤ�تها أو  >Nالتعرف عليها �الع 

 
وسات   ة للغا�ة عند  ف� ات صغ?< كورونا W 2Aائنات مسUVة للمرض جد�دة جدا وتتمكن من االنتقال من إEسان آلخر بواسطة قط?<

2 غضون  
M[ .ا̂_ة، وع3 وجه التحد�د بواسطة أش4اءÙ�قة غ?< م التbلم أو السعال أو العطس ومن المحتمل أ�ضا أنها تIتقل �ط

ة الماض4ة فأنها قد سافرت منتقلة إ/ Wافة أرجاء العالم الف f?جدا من الناس . الشخص الذي �صاب  ووصلت 'الفعل إ# ال"ث�
  2

M[ ة للمرض �مكن أن تكون موجودةUVة المس ء ع3 وجه اإلطالق، وذلك ألن هذە الmائنات الصغ?< 2û العدوى قد ال �الحظ أي�
 �̀ 2 حالة س}ئة جدا. الجسد �دون أن yشعر اإلEسان �أنه م

M[ سعال وح{ وعدد قل4ل فقط منهم �كونونF ضا. �عض الناس �صابون 
 

، وع3 وجه الخصوص فإن العدوى ال تكون خطرة �الIسUة للناس  'ال5س�ة لمعظم الناس فإن اإلصا'ة 'العدوى ال تكون خطرة
تقوم �مواجهة والتعامل مع الmائنات   الذين �كونون �صحة ج4دة والناس صغار السن. هؤالء تكون لديهم ̂_طة جسد ق��ة

لة برد   M M?ب ب�2 مرة قد أص
M[ انWل طفل سبق وW) .ة للمرضUVوالحظ �عد ذلك ك4ف أن ̂_طة الجسد س��ا مع الوقت والراحة  المس

2 من جد�د وأصبح �صحة ج4دة). 
Mوالعالج قد قامت �عمل ما �لزم ل�فالة أنه قد ش� 

 
̀�ن،   عندما �ظهر Wائن صغ?< مس�ب للمرض جد�د  فإن ناس أذك4اء، لديهم معرفة واسعة �bل األمراض أ�?� من Wل الناس اآلخ

ة المسUVة للمرض و�عد ذلك �كون   �قومون س��ا �عمل خطة. هذە الخطة توضح ما هو المهم عند التعامل مع الmائنات الصغ?<
 : 2 تنف4ذ الخطة. هذە الخطة Wما �23

M[ ساعدواy ل الناس أنW 2 استطاعة
M[ 

 
2 جسدە، �كون من   عندما <شعر إ>سان 'أنه م78ضا

M[ وسات كورونا و�تم من خالل اختUار التعرف ع3 أن هذا اإلEسان لد�ه ف?<
، أن �حرص �قدر اإلمbان ع3 عدم نقل العدوى إ/ أشخاص   M[د فيها صحته و�تعا f?سy 2

fة ال� f?سان، أثناء الفEالمهم ع3 هذا اإل
̀�ن. لهذا الس�ب فإن ال�ث?<  M الmائنات المسUVة  آخ >Nمن الناس، الذين أص}بوا هم نفسهم �العدوى أو حدث اتصال ب}نهم و�

ل لمدة   M M?2 الم
M[ قونUيوم.   14للمرض، ي 

 
2 الوقت الحا�M أن �حرصوا ف4ما ب}نهم ع3 عدم 

M[ ̀�ن �جب عليهم ممكن   االتصال ب�عضهم إال 'أقل قدرول�ن Wل الناس اآلخ
ة المسUVة للمرض لمتا�عة السفر إ/  وأن �حافظوا دائما ع3 مسافة فاصلة ل�y 2ساعدوا ع3 عدم إتاحة الفرصة للmائنات الصغ?<

̀�ن. ع3 وجه الخصوص ل�2   2 السن أو مر�M أو ناس ل�س لديهم ̂_طة جسد ق��ة،  ناس آخ
M[ M >Nال يتا�عوا السفر إ/ ناس متقدم

2 مواجهة العدوى وهذا �مكن أن �صبح ش}ئا خطرا. 
M[ >?وذلك نظرا ألن مثل هؤالء الناس يواجهون صع��ات أ�?  �كث  

 
ة المسUVة للمرض قد تم كUحها والتقلF4عة سفرعندما تكون " ل منها، فسوف ال �صاب عدد كب?< من الناس " الmائنات الصغ?<

2 إمbان الجميع التعامل مع الموقف �صورة أفضل. ع3 وجه  
M[ 2 نفس الوقت. وهذا مهم جدا، نظرا ألنه عندئذ �كون

M[ المرض�
̀�ض وأ�ضا  ، مثل الطب}Uات واألطUاء أو ألفراد طاقم التم Mساعد األشخاص الذين �قومون برعا�ة المر�y الناس    الخصوص فإن هذا

2 مواجهة والتغلب ع3 الmائنات الجد�دة  
M[ اع أدو�ة ¢ساعد ̂_طة الجسد f?العمل ع3 اخ� M2 الوقت الحا�

M[ الذين �قومون
 المسUVة للمرض. 

 
2 صفحة أدوات  

M[ 2 تنف4ذ هذە الخطة¥ ك4ف يتم الق4ام �ذلك؟ هذا يوجد
M[ ساعدy سان صغ?< �مكنه أنEل إWسان كب?< وEل إW

 ظافة الصح4ة �صورة مناسUة ألطفال". العمل "إ�ضاح الن
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