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 2020, تموز 23

 األعزاء نوف الجليل سكان

 .سينتهي متى نعرف وال جوده بينناوم عالمي وباء هو الكورونا مرض

 حافرمشاركة أ من جميعًا منعتناو ،، مصادر رزقناعيشنا سبل العادية، بحياتنااضرار كبيرة  كوروناالسببت لنا  لقد

 .علينا ينعزيزال وأتراح

 :قواعد ثالث اتبعنا إذا حياتنا روتين إلى العودة جميعًا يمكننا

 المنزل فيها غادرن مرة كل في الكمامة بوضعااللتزام  .1

 اآلخرين من متر 2 إلى تصل مسافة على الحفاظ. 2

 األسطح أو لألشخاص مالمسة أيعد باليدين  غسل. 3

 :على اللقاءاتبحيث تقتصر  االجتماعي تباعدال على الحفاظ أيًضا المهم من

 .المنازل داخل فقط أشخاص 10 .1

 .المنازل خارج ص فقطشخ 20. 2

من  اإلجابة تلقي يتم حتى عزل وحجر صحي في يبقى أناجرى فحص لتشخيص المرض  شخص أي على يجب

 .الطبيب المعالج او من وزارة الصحة

 األسرة طبيب تعليمات يطبق وأنوحجر صحي  عزلة في يبقى أن شخصال على جبتوي ،ايجابي الجواب كان إذا

 .لشفاءل التماثل حتى الصحة ووزارة

 لمدة فوًرا دخل الحجر الصحيي أن - منه التحقق تم كورونا بمريض اتصال على كان شخص أي على جبتوي

يتوجب على  سلبية ت النتيجةوكان للكورونا اختباًرا يجر  أُ  قد كان إذا يُرجى االنتباه!. يوًما 14 إلى تصل

 .عشر الرابع اليوم نهاية حتىالشخص االلتزام بالحجر الصحي 
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 كماماتال ارتداء قواعد مراعاة على محثكأتقدم لكم بأحر التهاني, وأ ،مع اقتراب حلول عيد األضحى المبارك

 .يدللع واالستعداد التسوق أثناء منةاال المسافةالمحافظة على و

 .القواعد هذه على حافظنا إذا الطبيعية حياتنا إلى العودة على قادرين سنكون معا

 

 

 الصحة أتمنى لكم دوام
 

 يو لويسمات .د                               كوهين الخمي. د                رونين فلوت          السيد 
  عيمك يزراعيل –دائرة الصحة  طبيب                      ة لواء الشمالطبيب                  نوف الجليلرئيس مجلس 

 وزارة الصحة                              وزارة الصحة                                           
 


