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ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض .وھﺬا ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻵن وﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .راﺟﻌﻨﺎ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت اﻟﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ . .ﺛﻢ طﺒﻘﻨﺎ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ  8ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
ﺛﺒﺖ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض.
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ! ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ! وﻛﯿﻒ ﺗﻔﻌﻠﮫ  .أﻧﺎ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ھﻲ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ .إن ﻏﺮس اﻟﺴﻠﻮك اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ھﺬا
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﺳﺘﻌﺎدة ﺻﺤﺘﮫ وﺳﻮف ﺗﺰدھﺮ اﻣﺘﻨﺎ.
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) (SSIھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث
واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﺈن
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺳﻮف ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﺑﻘﻮة.

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺮاض.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ﻓﻲ ﻣﺎرس  2020ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻛﻤﺎ ﻣﺎت وﻗﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮ ﻗﺪﻣﻨﺎ دروس ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻜﻤﺎ ﻣﺎت
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ وﻓﺮﻧﺎ  6000ﻋﺪة وﻗﺎﯾﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﻛﯿﻨﺞ ﻛﻮﻧﺘﻲ
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض ﻧﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﺎ ﻣﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺴﻢ ﻟﻸطﻔﺎل
وﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ
وﻗﺪ ﻻﺣﻖ ھﺬا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ
وﻓﻲ ﺷﮭﺮأﻏﺴﻄﺲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﮭﻮاء
وﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺗﺤﻮرات ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
وﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ أﻧﺘﺠﻨﺎ ارﺗﺪي ﻛﻤﺎﻣﺔ
وﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أدرك ﻣﺮﻛﺰ CDCاﻧﺘﻘﺎل ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﮭﻮاء
وﻓﻲ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ أﻋﻠﻦ ﻣﺮﻛﺰ  CDCﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف أول ﻣﺘﺤﻮر ﻟﻔﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
وﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  2021إﻧﺘﺎﺟﻨﺎ
CoVella vs. The
World

جدول زمني لعملنا ومعرفتنا و مقارنة بمركز السيطرة على األمراض

4

اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ6 ------------------------------------------------------------------
ﻣﺎذا ﯾﺠﺐ أن ﻧﻔﻌﻠﮫ8 ----------------------------------------------------------------
 25ﻧﻘﺎط ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ9 ----------------------------------------------------------
ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ10 ----------------------------------------------------------------
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ14 --------------------------------------------------
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﮭﻮﯾﺔ15---------------------------------------------------------------
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ17 ----------------------------------------------------------
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ18 ----------------------------------------------------
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻄﮭﯿﺮ اﻵﻣﻦ19 ----------------------------------------------
ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ20 -----------------------------------------------------------------
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺤﻮاﺟﺰ23 -------------------------------------------------------------
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻀﻮء اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ23 ------------------------------------------------------
ﻧﻘﺎط إﺿﺎﻓﯿﺔ24 --------------------------------------------------------------------

5

ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ
الجراثيم في كل مكان حولنا .يمكن ألجسام البشر أن تعيش مع معظم الجراثيم دون أن
تمرض .بعض الجراثيم سيئة تماما ويمكن أن تمنع أجسامنا من العملCOVID-19 .
هو مرض يسببه نوع من الجراثيم يسمى فيروس كورونا  ،والذي يسمى SARS- .
CoV-2
قد تتعجب إذا عرفت أنه دور البرد هو أيضا ينتج عن فصيلة من فصائل كورونا فيروس.
لكن بخالف دور البرد مرض الكورونا سريع االنتقال وقد يؤدي إلى الوفاة.

ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻓﯿﺮوس  COVID-19ﻛﮭﺒﺎء ﺟﻮي .اﻟﮭﺒﺎء اﻟﺠﻮي ھﻲ أﺷﯿﺎء ﺻﻐﯿﺮة ﺟﺪا وﺧﻔﯿﻔﺔ
ﺟﺪا ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ:
•
•
•
•

تتعلق في الهواء  ،وتبقى معدية لبضع ساعات
االنجراف في التيارات الهوائية على بعد أكثر من  12قدما.
تتنقل أكثر عندما تتحدث بصوت عال  ،وليس فقط العطس أو السعال
إصابة اآلخرين بعد  15دقيقة فقط من املحادثة عن قرب

ﻓﯿﺮوس  COVID-19ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﮫ أﯾﻀﺎ:
•
•
•
•
•

يجعلنا معديني لآلخرين قبل أن نشعر باملرض.
تهييج جهاز املناعة لدينا .األشخاص الذين يعانون من أمراض التهابية أو مناعية ذاتية قد يكونون في أكثر
احتياجا الي تدخل طبي ملحاربة العدوى.
الحاق الضرر بالرئتني والقلب والكلى وقدرة الدماغ على العمل
فيروس  COVID-19غير مستقر هيكليا  ،مما يجعله يتحور ما بني الحني واآلخر .الطفرات يمكن أن تغير سمات
الفيروس وتحويلها إلى ساللة جديدة هناك عدة سالالت من فيروس  ، COVID-19لكل منها سمات مختلفة قليال
بسبب الطفرات نحتاج إلى إعادة تطعيم سنوية كما في حالة فيروس اإلنفلونزا املوسمية.

ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-اﻟﻄﻮﯾﻞ
بالنسبة للعديد من األشخاص ،تستمر أعراض كوفيد 19-لديهم لعدة أشهر بعد اإلصابة COVID-19 .الطويل هو
حالة يستمر فيها الشخص من املعاناة من أعراض كوفيد حتى بعد اختفاء الفيروس وربما يعاني من أعراض جديدة.
من السابق ألوانه معرفة عدد األشخاص الذين يعانون من أعراض طويلة األجل; ومع ذلك  ،تقدر البيانات الحديثة أن
 10٪من األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس  COVID-19عانوا من عرض واحد أو أكثر ألكثر من 12
أسبوعا.خاص الذين يعانون من حاالت صحية كامنة هم أكثر عرضة للمعاناة من أجل الشفاء على املدى الطويل

اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻔﯿﺮوﺳﻲ
عندما نتحدث عن "الفيروسات" )على سبيل املثال  ، SARS-CoV-2 ،واإلنفلونزا املوسمية  ،ونزالت البرد(  ،فهو
ليس مجرد فيروس واحد ينتشر عامليا .انه تيار نفاث من ماليني الجسيمات الفيروسية التي تنتقل في كتلة .ما يجعل
منطقة أو نشاطا أكثر خطورة من اآلخرة يعتمد على عدد الجسيمات املوجودة في تلك املنطقة .الحمل الفيروسي هو
كمية الجسيمات الفيروسية في الشخص أو الهواء أو السطح .كلما زاد الحمل الفيروسي في الفضاء  ،زاد خطر
اإلصابة بالعدوى و )في هذه الحالة( اإلصابة ب  .COVID-19مفهوم "الحمل" هو شيء قد نعرفه بالفعل.عندما
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تجف األوراق امليتة والنباتات على أرضية الغابة .تصبح وقودا لحرائق الغابات .يستخدم رجال اإلطفاء مصطلح
"حمولة الوقود" لوصف كمية املواد النباتية القابلة للحرق املوجودة على أرضية الغابة .عادة ما تشهد األماكن ذات
أحمال الوقود العالية حرائق أكثر سخونة وأطول .وباملثل  ،كلما زاد الحمل الفيروسي  ،زاد احتمال إصابة الشخص.

أﻧﻤﺎط اﻟﻌﺪوي
عند اإلصابة  ،يتنفس الشخص الجسيمات الفيروسية في الفضاء املحيط به .تصطدم هذه الجسيمات باألسطح
وتبقى كهباء جوي في الغرفة.
العدوى عن طريق التنفس ،التحدث و العطاس
عندما تستنشق الجسيمات الفيروسية ،فإنها تدخل خاليا الرئة .سوف تصاب بعض الخاليا
بالعدوى .إذا أصيبت خاليا كافية  ،فسوف يتكاثر الفيروس  ،وستصبح معديا  ،حتى لو لم
تمرض .يتم طرد الجسيمات الفيروسية مع كل نفس  ،ويتنفس البشر كثيرا  -ما يقدر بقيمة
كرة الشاطئ من الهواء كل دقيقة.
تنتقل جزيئات الزفير الفيروسية في الغالب في قطرات الجهاز التنفسي ولكن يمكن أن
تبقى أيضا في الهواء كهباء جوي ملدة تصل إلى بضع ساعات داخل الغرفة
عندما يتحدث شخص مصاب  ،يمأل هواء الزفير املساحة املحيطة به .بدون تدفق الهواء ،
تغيم أنفاسهم على الغرفة ويمكن أن تسير خلفهم أثناء تحركهم .سحابة التنفس هذه هي املصدر الرئيسي للعدوى
يضيف الشخص املصاب املزيد من الجسيمات الفيروسية إلى الهواء مع كل زفير  ،مما يزيد من الحمل الفيروسي
للغرفة .كلما زاد الحمل الفيروسي  ،كلما كان الهواء أكثر تلوثا للتنفس .مشاركة هواء التنفس عن قرب أمر خطير.

العدوى عن طريق األسطح امللوثه
عندما تسقط قطرات الجهاز التنفسي على األسطح و تلمس هذا السطح امللوث ثم وجهك يمكن أن تصاب باملرض ،
ولكن هذا ال يحدث في كثير من األحيان .األسطح التي يمكن أن تكون معدية هي تلك التي تحتوي على حمولة
فيروسية عالية .عادة ما يتم ملس هذه األسطح من قبل عدة أشخاص أو تكون في منطقة يتنفس فيها الكثير من الناس
معا.
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ﻣﺎذا ﯾﺠﺐ أن ﻧﻔﻌﻠﮫ
ﺣﺪد اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
املناطق الساخنة هي أماكن بها ميزات تسمح بتراكم الحمل الفيروسي .عادة ما يكون
لهذه املناطق مخاطر انتقال متداخلة من خالل البصق والرش والرذاذ وهواء التنفس
املشترك .يمكننا تحديد املناطق الساخنة من خالل ميزاتها.
بمجرد تحديد كل منها  ،يمكن معالجتها باستخدام بروتوكول السالمة الصحيح
لتحديد املناطق الساخنة  ،قم بالسير في املوقع والنظر في كيفية تجمع األفراد .ابحث
عن األماكن التي يتراكم فيها البصق والرش والرذاذ وهواء التنفس املشترك.

ﻗﻢ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﯿﺎء:
 .1هل هناك العديد من األشخاص غير املرتبطني في نفس املكان؟
 .2هل يقع هؤالء األشخاص بالقرب من بعضهم البعض؟
 .3هل يتنفسون هواء بعضهم البعض عن كثب
املناطق الساخنة :أمثلة
تصور غرفة استراحة للموظفني .هذه مناطق مريحة بعيدا عن العمالء حيث نأخذ لحظة للراحة .قد نفرك أعيننا  ،ونأكل
طعامنا  ،ننظف االنف ،ونضحك مع زمالء العمل .هذه الغرفة تحتوي على املزيد من نشاط "البصق والرش والرذاذ"
إلى جانب املشاركة الوثيقة لهواء التنفس .عوامل الخطر املتداخلة هذه تجعلها منطقة ساخنة .فيما يلي بعض العوامل
التي تزيد من خطر انتقال العدوى
•
•
•
•
•
•

طاولة جلوس صغيرة لألشخاص الذين ال يعيشون في نفس املنزل
مخازن الطعام واجهزة التدفئة املستخدمة من قبل العديد من الناس في فترة قصيرة من الزمن
حجم الغرفة صغير
االعتماد على التهوية الداخلية بدال من النوافذ املفتوحة
الناس أكثر عرضة للسعال وملس وجوههم أثناء تناول الطعام
عندما يلمس الناس باستمرار نفس األسطح

غرف االجتماعات الصغيرة محفوفة باملخاطر باملثل ألن األشخاص غير املرتبطني عادة ما يجلسون معا عن كثب حول
طاولة للتحدث .هم داخل منطقة الرش ويتنفسون بشكل جماعي نفس الهواء.
املصاعد هي نقطة ساخنة أخرى  ،ألنها تتمتع بنفس الخصائص:
• أشخاص غير مرتبطني داخل مناطق البصق والرش والرذاذ
• مشاركة نفس هواء التنفس
• مناطق عالية اللمس
تشمل املساحات عالية اللمس ما يلي:
• مفاتيح اإلضاءة ومقابض األبواب
• اللوازم واملعدات املكتبية املشتركة
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•
•
•
•
•
•

األطباق واألواني واألكواب وما إلى ذلك.
اللوازم الفنية املشتركة
أدوات املطبخ املشتركة
معدات رياضية
الطاوالت املشتركة وأسطح العمل
نوافير املياه

 25ﻧﻘﺎط ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
تقييم املخاطر هو عملية منهجية لتقييم املخاطر املحتملة التي ينطوي عليها نشاط أو
مشروع .فيما يلي بطاقة أداء املخاطر النسبية .استخدم هذه البطاقة لتقييم كل غرفة من
حيث خطر انتقال فيروس تنفسي مثل  .SARS- CoV-2يجب على املخططني وصناع
القرار واملوظفني واملتطوعني استخدام نشاط التقييم هذا ملقارنة مخاطر غرفة ما مقابل
أخرى .في كل مرة تكمل فيها بطاقة األداء هذه  ،تكون قد أكملت تقييما للمخاطر من 25
نقطة

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  25ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ:
راجع مثال قائمة التحقق من منطقة املخاطر قبل الدخول إلى موقعك .يتم توفير قائمة فارغة قابلة للطباعة في نهاية
هذا الدليل.
امأل قائمة مرجعية منفصلة لكل غرفة.
امش في كل غرفة من املدخل إلى الخارج  ،وتأكد من تغطية كل من املساحات املستخدمة وغير املستخدمة )على
سبيل املثال  ،غرفة االستراحة التي يستخدمها الجميع وكذلك غرفة االستراحة التي ال يستخدمها أحد(.
في كل مرة تكتشف فيها سمة موقع في القائمة ،أضف عالمة االختيار لهذا الصف.
أضف إلى قائمة املناطق الساخنة إذا كانت هناك أماكن محددة تريد أن يعرفها املوظفون أو املتطوعون.
إجمالي الرقم في عمود املخاطر النسبية .وهذا الرقم هو الخطر النسبي لتلك الغرفة.
قم بتجميع جميع قوائم املراجعة معا إذا كنت ترغب في مقارنة املخاطر النسبية ملوقعك
اآلن بعد أن تعرفت على العلم وراء انتقال املرض  ،يمكنك إجراء تقييم للمخاطر من  25نقطة ألي غرفة في املبنى
الخاص بك .اآلن فقط أنت مجهز لتطبيق بروتوكول السالمة الصحيح في الظروف الصحيحة عندما تطبق البروتوكوالت
الصحيحة في الوقت املناسب  ،سيكون مكانك أكثر أمانا .فيما يلي بروتوكوالت السالمة الثمانية البسيطة املدعومة
بالعلم لحماية موقعك من انتشار العدوى أثناء انتشار فيروس الجهاز التنفسي في مجتمعك
ال يتم تناول املناطق الخارجية في هذا الدليل .بشكل عام  ،تتمتع املناطق الخارجية بمزيد من تدفق الهواء والضوء
الطبيعي واملزيد من الفرص للتباعد االجتماعي .إذا كنت تعقد مناسبات في الهواء الطلق ،نوصيك باالستمرار في
اتباع البروتوكوالت أدناه.
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ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ
 8ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺴﻼﻣﺔ
ستقلل بروتوكوالت السالمة الثمانية هذه من الحمل الفيروسي إلى مستويات آمنة بما يكفي للتواصل االجتماعي في
معظم املواقف غير الطبية عند استخدامها بشكل صحيح .من خالل ممارسة البروتوكوالت الصحيحة في الوقت
املناسب بالطريقة الصحيحة  ،فأنت آمن اجتماعيا.
يتضمن نهاية هذا الدليل مخططا يرسم متى يتم تطبيق كل بروتوكول أمان عبر املواقف الداخلية املختلفة .وستخفف
هذه املصفوفة من التهديد املتداخل للمناطق الساخنة الناجم عن أي نشاط اجتماعي تقريبا في أي مكان داخلي.

• ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ارﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ

إن وضع حاجز مباشرة على وجهك يقلل بشكل كبير من فرصة دخول الجسيمات
الفيروسية وخروجها من فمك .نحن نستخدم "قناع" كمصطلح لتمثيل العديد من أنماط
حواجز الوجه .بدون قناع  ،يمكن أن يقع البصق والرش والرزاز داخل فقاعة طولها ستة
أقدام من حولنا .بدون قناع  ،تمأل سحابة أنفاسنا الهواء واملسارات خلفنا أثناء املشي.
يمنع قناعك معظم ما يخرج من فمك وأنفك وأنف اآلخرين .األقنعة تقلل أيضا من عدد
الجراثيم مرت في الهواء .عندما يكون هناك تفشي مجتمعي  ،تكون األقنعة دفاعا أساسيا
لوقف انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

أﺛﺒﺘﺖ اﻷﻗﻨﻌﺔ أن:
وقف انتقال العدوى في املجتمعات املحلية .معظم الناس املصابني ال يعرفون أنهم معدين .يمكن لألشخاص املصابني
نشر الجسيمات الفيروسية دون علم ،في كل مكان يتنفسون ويلمسون أليام أو حتى أسابيع .تحتوي األقنعة على
البصق والرش وتحافظ على الحمل الفيروسي في األماكن املغلقة منخفضا.
حماية األشخاص الذين يمكن أن يموتوا إذا أصيبوا بالعدوى .إذا كان هناك تعرض  ،ولكن الحمل الفيروسي منخفض
 ،فإن معظم الناس لديهم ما يكفي من الدفاعات الداخلية ملحاربة العدوى والتعافي من  .COVID-19يمكن
لألشخاص الذين يعانون من حالة صحية كامنة أو السيدات الحوامل أن يمرضوا حتى عندما يكون الحمل الفيروسي
الذي تعرضوا له منخفضا.

ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻨﺎع
األقنعة هي قطعة من معدات السالمة .مثل األحذية ذات األصابع الفوالذية أو الخوذة أو مقعد السيارة  ،يجب أن
يتطابق الترس مع الخصائص الجسدية للشخص والنشاط .من املهم العثور على قناع يناسب ومريح للنشاط الذي
تقوم به .قد تحتاج إلى عدة أنواع من األقنعة :واحد ليلة الجمعة  ،وواحد للعمل  ،وواحد مريح لزيارة العائلة التي
وصلت للتو من خارج املدينة.

ﻟﻜﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻗﻨﺎﻋﻚ  ،ﯾﺠﺐ ﺗﻐﻄﯿﺔ ھﺬه اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ وﺟﮭﻚ:
طرف األنف
اذان
ذقن
عظم الخد
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أنفك :يجب أن يغطي القناع طرف أنفك لتوجيه أنفاسك االنفية عبر القناع وليس من األعلى .سوف يستنشق األنف
املكشوف الهواء املصاب .إذا كنت تشعر بالخوف من األماكن املغلقة مع تغطية أنفك  ،فابحث عن قناع مصنوع من
مادة خفيفة .قناع منخفض الدرجة يغطي أنفك أفضل من عدم وجود غطاء.
أذنيك :يمكن ارتداء أحزمة األذن بعدة طرق لتناسب بشكل مريح حول أذنيك أو فوقهما .جرب الخيارات أو املرفقات
التي تمدد األشرطة إلى الجزء الخلفي من رأسك ملعرفة ما يناسبك.
فمك :يعتمد مقدار املسافة بني فمك ونسيج القناع بشكل أساسي على مستوى راحتك .إذا كان هواء التنفس يمر عبر
القناع  ،فإن القناع يعمل .قد تجد أن تمديد املادة بالقرب من فمك يجعل التنفس أسهل

بشكل عام  ،ركز على األنف وعظم الخد وأين تتسرب أنفاسك .الباقي يعتمد علي ما تفضل
في املجتمعات التي تعاني من التعب من األقنعة )أي أن الناس يتوقفون عن ارتداء األقنعة(  ،تزداد معدالت اإلصابة ،
وينتشر املزيد من األمراض .ومع استمرار انتقال العدوى ،ستظهر سالالت جديدة .يمكن أن يكون من األسهل التقاط
كل ساللة ومن الصعب قتلها .ارتداء قناع في األماكن العامة هو سلوك اجتماعي جديد  ،ومن الصعب التعود على
السلوكيات الجديدة .يمكن أن تكون األقنعة لونا صلبا  ،كما هو الحال مع العديد من قطع معدات السالمة .يمكن أن
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يكون لديهم أيضا صورة تميمة املدرسة أو شعار العمل أو االقتباس الشهير أو العمل الفني أو األنماط .إن وجود
مجموعة ترتدي نفس األقنعة يمكن أن يقطع شوطا طويال لضمان عدم شعور أي شخص بالحكم عليه اجتماعيا.
لحماية أطفالنا ومجتمعنا  ،يجب أن نتبنى بشكل جماعي هذا السلوك اإليجابي للصحة.
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اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ
قناع مصنوع من املواد املناسبة هو:
أرخص .يكلف  150دوالرا أمريكيا شهريا الرتداء كمامة يمكن التخلص منه يوميا .يكلف  10دوالرات إجماال
الستخدام قناع وجه قابل إلعادة االستخدام من فئة العمال ملدة نصف عام.
يمكن االعتماد عليه .بمجرد العثور على قناعك  ،تحتاج إلى كسره .تماما مثل زوج جيد من األحذية أو الحزام أو قفاز
البيسبول  ،كلما ارتديته أكثر  ،كلما كان ذلك أفضل.
دائم .عندما تحصل على العتاد املناسب وتستخدمه بالطريقة الصحيحة  ،ستعمل عبر العديد من الظروف التي تجد
نفسك فيها خالل األيام .يصبح متعدد االستخدامات.
أسهل .كل ما تحتاجه هو الصابون واملاء العادي .رميها في املجفف أو تركها في الشمس .األشعة فوق البنفسجية
تجفف النسيج وتقتل الفيروس.

هذا الرسم البياني مأخوذ من دراسة أجريت عام  2013ونشرت في مجلة طب الكوارث والتأهب للصحة العامة .تم
اختبار األقمشة املنزلية الشائعة وتصنيفها على مدى نجاحها في تصفية الجراثيم الصغيرة مثل الفيروسات .نعم ،
القطن املزدوج الطبقة أفضل من املنديل  ،لكن شيئا ما أفضل من ال شيء .يمكن أن يكون غطاء الوجه املصنوع من
مواد أقل جودة مع ارتدائه بشكل صحيح أكثر فعالية من قناع عالي الجودة محبط ومسرب.
درجة العامل ليست درجة جراحية  ،وهذا أمر جيد .ما لم تكن هناك عدوى معروفة  ،فإن األقنعة من فئة العمال ستقلل
من متوسط الحمل الفيروسي إلى مستويات آمنة عند دمجها مع بروتوكوالت التهوية والعالقات الشخصية .األقنعة هي
ركيزة األمان أثناء االستمتاع بالخروج من منزلك

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
كن على دراية باملخاطر الكيميائية في مادة قناعك .عادة ما يتم التعامل مع األقمشة من الخارج بمواد كيميائية
للشحن .من الشائع أن يتم غسل األقمشة بخفة في الفورمالديهايد أو مادة حافظة مماثلة للبقاء على قيد الحياة أثناء
السفر على حاوية شحن .تحتوي ميزات اإلعالن عن املالبس مثل خالية من التجاعيد أو خالية من البقع أو خالية من
الساكنة أو ذات رائحة كيميائية قوية على إضافات كيميائية .هذه املواد الكيميائية املضافة تسبب للبعض صعوبة في

13

التنفس ويمكن أن تجعلنا مرضى .شراء النسيج املصنوع في الواليات املتحدة األمريكية والخالي من املواد الكيميائية
مثالي .إذا لم يكن هذا خيارا  ،فيمكن غسل املضافات الكيميائية بسهولة.
فيما يلي ثالث طرق سهلة إلزالة املواد الكيميائية من قناعك:
انقع ملدة ثماني ساعات على األقل في خليط من صودا الخبز واملاء.
أضف الخل عند غسل الغسيل.
النشر في الهواء الطلق ملدة يوم أو حتى تختفي أي رائحة

ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟﺴـﻠﻮﻛـﯿﺎت اﻟـﺸﺨﺼﯿﺔ
عندما تكون في األماكن العامة  ،فإن االقتراب من اآلخرين أمر ال مفر منه .نميل لسماع
بعضنا البعض بشكل أفضل  ،أو ننحني للنظر إلى نفس الشيء  ،أو نجلس بالقرب معا
ملشاركة وجبة .توضح الصورة مدى سهولة ارتباطنا ببعضنا البعض بشكل شخصي .بينما
يتحدث البالغون  ،يميل الطفل غريزيا إلى األسفل إلجراء اتصال بصري مع الطفل
الدارج .إذا أصيب شخص واحد دون علم  ،فإن سحابة الهواء املشترك الضارة سوف تمأل
الصورة بسرعة .ومن هذه التفاعالت بني األشخاص يحدث أكبر قدر من العدوى.
هناك الحاجة إلى تغيير السلوك االجتماعي لكي نقلل من انتشار العدوى .اقض بضع
دقائق في وضع توقعات مشتركة للتفاعل مع بعضنا البعض بشكل مريح بدون نقل الفيروس .فيما يلي بعض
املمارسات الشائعة:
عند املرور بشخص آخر:
استخدم ترحيبا غير لفظي من خالل االتصال بالعني أو انحناء الرأس أو اإلشارة باليد.
حول جسمك بعيدا وقم بإمالة رأسك بعيدا ونحو الحائط.
عند استخدام الحمام:
انتظر حتى ال تكون املنطقة مزدحمة .تجنب التسرع واملرور بالقرب من اآلخرين.
قم بتوفير مناشف ورقية .احتفظ بسلة النفايات بجانب الباب حتى يستخدم الناس املناشف للمس املقبض.
فكر في تركيب مقابض القدم حتى يتمكن األشخاص من فتح الباب دون استخدام أيديهم.
انتظر الستخدام مجففات الهواء حتى ال يكون الناس بجانبك مباشرة.
إذا كنت بجوار شخص آخر في الحوض وكالكما يريد إزالة الكمامة  ،فتناوب حتى يكون شخص واحد ملثما دائما.
عند الجلوس على طاولة:
عند الدردشة مع صديقك  ،أدر فمك بعيدا  ،و اجلس األذن إلى األذن مع صديقك .مع توجيه فمك بعيدا ،وهكذا يكون
هواء التنفس منفصال بدال من االختالط.
كونك أذنا إلى أذن يجعل من السهل االستماع دون الحاجة إلى رفع صوتك.
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للتواصل بني املوظفني واملتطوعني:
تطوير مجموعة من اإليماءات غير اللفظية للتواصل بني املوظفني أو املتطوعني للحد من مشاركة الهواء .بالنسبة للمهام
الشائعة أو عندما يكون لدى املوظفني أسئلة  ،استخدم إيماءات اليد لإلشارة إلى الحاجة إلى الدعم.
لإلجابة على سؤال  ،فإن اإلبهام ألعلى أو إيماءة اليد هي استجابات فعالة.
عند جذب انتباه شخص ما عبر الغرفة  ،فإن التصفيق أو نقطة إصبعني أو رفع االيدي ستشير إلى أنك تطلب الدعم
من هذا الشخص املحدد.
ضع نمطا قياسيا لجميع املوظفني الستخدامه عند الدخول والخروج من األبواب بني الغرف .قد يكون هذا هو أن
شخصا واحدا يتحول أثناء مرور اآلخر  ،باستخدام عالمة على جانب الباب للمسافة أثناء انتظار دوره  ،أو باستخدام
نمط حركة مرور أحادي االتجاه.
بالنسبة للضيوف  ،يمكن للموظفني أو املتطوعني استخدام الفتات مغلفة مع أسئلة شائعة للضيوف لإلشارة إلى
أسئلتهم .يجب أن يكون لدى املوظفني مجموعة قياسية من االستجابات اإليماءة .تقلل هذه الخيارات من الحاجة إلى
التواصل املنطوق.
لكي يكون هذا البروتوكول فعاال  ،يجب إخبار جميع املشاركني بإيماءات االتصال الشائعة واملوافقة على ممارستها.
هناك حاجة إلى مزيد من اللطف والدعم ألولئك الذين قد يكونون غير مرتاحني ويحتاجون إلى وقت للتأقلم مع األنماط
الجديدة
يظهر مثال ممتع على التواصل غير اللفظي في فيلم الرسوم املتحركة القصير  .CoVella vs. The Worldعلى
الرغم من أن البطل ال يزال ملثما طوال الوقت  ،إال أننا نفهم ما يفكر فيه ويفعله بناء على لغة جسده وتعبيرات عينيه.
بالنسبة للتخطيط العام للموقع  ،ستجعل هذه التعليمات التفاعالت الشخصية التي ال مفر منها أقل خطورة:
حافظ على ضوضاء الخلفية )مثل املوسيقى( منخفضة .هذا يقلل من حاجة اآلخرين إلى إزالة أقنعتهم وإسقاط
صوتهم مباشرة نحو اآلخرين.
انقل تجمعات املوظفني إلى مكان بعيد عن الحدث االجتماعي  ،في منطقة جيدة التهوية  ،مع أقصى قدر من التباعد.
ابدأ التجمع بالتزام مشترك بممارسة األمانة االجتماعية.
إذا كانت هناك حاجة إلى استخالص املعلومات بعد حدث طويل حضره العديد من األشخاص  ،ففكر في إجراء
استطالع أو إيماءة يد جماعية لجمع التعليقات غير اللفظية.
غالبا ما نبتسم ونعترف باآلخرين عندما نقف جنبا إلى جنب .يمكنك نقل نفس التحية من خالل االتصال بالعني -
إيماءة الرأس أو إيماءة اليد.

ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟـﺘﮭﻮﯾـﺔ
ضع في اعتبارك أن الهواء الداخلي هو هواء مشترك .مطلوب وجود تهوية جيدة للحفاظ
على الحمل الفيروسي للهواء الداخلي منخفضا .املعيار الذهبي هو أن يكون الهواء
الخارجي النقي  ٪100يحل محل الهواء الداخلي .ولكن ألسباب عديدة ،قد ال يكون هذا
خيارا واقعيا .فيما يلي أشياء مهمة يمكنك القيام بها اآلن لتقليل الحمل الفيروسي في
الهواء املعاد تدويره.
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بشكل عام:
 .1تعرف على فلتر التهوية .قم بترقية الفلتر إلى ما يقرب من تصنيف  MERV 13كما سيتعامل معه نظامك.
 .2تأكد من أن الفلتر يناسب بشكل جيد ويتم تغييره في املوعد املحدد.
 .3إصالح أي فتحات تهوية مكسورة.
 .4يجب أن تبقى رطوبة الغرفة بني .٪ 60-40
 .5إذا كان ممكنا  ،افتح النوافذ واألبواب للسماح بنسيم من الهواء الخارجي.
 .6عكس اتجاه مراوح السقف لسحب الهواء ألعلى .إذا كانوا يدفعون الهواء ألسفل فقط  ،فقم بإيقاف تشغيلهم .
 .7استشر مالك املبنى لفحص وفتح وإصالح جميع مخمدات الهواء.
 .8احصل على ما يقرب من  6-5تغييرات في الهواء في الساعة قدر اإلمكان.
 .9استخدم املوارد التي تنتجها  ASHRAEواطرح أسئلة على أخصائيي التهوية املحليني.
 .10تهوية كل غرفة ملدة  2ساعة قبل دخول الشخص األول و  2ساعة بعد مغادرة الشخص األخير.
إذا كان املبنى الخاص بك يحتوي على نظام تهوية داخلي ):(HVAC
 .1تعرف على فلتر التهوية .قم بالترقية إلى فلتر أقرب إلى تصنيف  MERV 13كما سيتعامل معه HVAC
الخاص بك.
 .2اضبط نظامك لجلب املزيد من الهواء الخارجي إلى الداخل.
 .3استشر أخصائي  HVACاملحلي حول الطرق التي يمكنك من خاللها إعادة توجيه تدفق الهواء  ،خاصة في
املناطق الساخنة.
 .4زيادة تهوية العادم فوق معايير الكود في الحمامات
إذا لم يكن املبنى الخاص بك يحتوي على نظام تهوية داخلي:
افتح النوافذ واألبواب وقضاء املزيد من الوقت في الخارج عندما يسمح الطقس بذلك.
تقليل عدد العمال في املناطق الساخنة والغرف سيئة التهوية.
ضع املراوح الداخلية حتى تستنفد مباشرة في الهواء الطلق .النوافذ هي أماكن رائعة للمراوح لنفخ الهواء الداخلي
الي الخارج.
قم بتوصيل مرشح  MERV 13بمروحة صندوقية وضعه في منطقتك الساخنة.
ترشيح الهواء املحمول:
في الغرف ذات الهواء الراكد وسوء التهوية ،تتوفر منظفات الهواء  HEPAاملحمولة.
يتم تصنيف الوحدات املحمولة حسب مساحة الغرفة .يمكن أن يساعدك هذا الدليل في االختيار.
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ضع في اعتبارك مقدار الضوضاء التي تنتجها هذه الفالتر ألنها قد تؤثر على املحادثات القريبة أو حتى تضر
بالسمع.
ضع الوحدات حتى ال تهب الهواء عبر األشخاص.
استبدل مرشحات  HEPAعلى النحو املوصى به .قم بتنظيف الوحدة بانتظام أثناء وجودك في الهواء الطلق.

ال تفعل :
ال تقم بتعيني أنماط تدفق الهواء في االتجاه السفلي أو عبر بعضها البعض.
ال تستخدم مولدات األوزون أو املرسبات الكهروستاتيكية أو املؤينات أو أجهزة تنقية الهواء ذات األيونات السالبة ألنها
يمكن أن تنتج منتجات ثانوية خطرة.
ال تستخدم املطهر على الفالتر أو منافذ التهوية .إنه استخدام غير ضروري للمواد الكيميائية الخطرة.
ال تستخدم أجهزة تنقية الهواء الشخصية فإنها غير فعاله

املزيد حول فالتر MERV
 MERVتشير إلى الحد األدنى من قيمة اإلبالغ عن الكفاءة .يقوم هذا القياس بتصفية املرشحات حسب حجم
الجسيمات التي يمكنهم إزالتها .كلما ارتفع تصنيفها  ،كلما كانت الجسيمات التي يمكنها التقاطها أصغر .حاول
استخدام تصنيف  .MERV 13الحظ أنه مع زيادة تصنيف  ، MERVسيستغرق األمر املزيد من الطاقة لدفع
الهواء الداخلي من خالل الفلتر  ،مما قد يؤدي إلى إجهاد نظامك

ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل ﻏﺴـﻞ اﻟـﯿﺪﯾـﻦ
كلنا لدينا عادة ملس وجوهنا وعيوننا .سواء كان ذلك فرك أعيننا  ،أو وضع رأسنا على
أيدينا  ،أو حكة خدنا  ،أو تعديل شعرنا  ،أو خدش رقبتنا  ،وما إلى ذلك  ،فإننا نفعل ذلك
طوال اليوم .أيضا  ،تلمس أيدينا األسطح امللوثه بطبقات من الغبار والوبر واألوساخ
والجراثيم .في كل مرة نلمس فيها شيئا ما  ،تنقل أيدينا كل ما هو موجود على هذا
السطح إلى آخر .لذا  ،افترض دائما أن يديك قاتمتان ويجب غسلهما قبل ملس وجهك أو
عينيك.
غسل اليدين بانتظام باملاء والصابون يزيل جميع الجراثيم تقريبا.
يزيل املاء والصابون الجراثيم العالقة في كتل أكبر من الحطام.
التنظيف ينشط الصابون للتخلص من الجراثيم.
يشمل غسل اليدين السليم هذه املمارسات األربع:
املياه الجارية لغسل األوساخ .يجب أن يتعرض الجلد حتى يعمل الصابون.
فرك بالصابون .الصابون املهيج يعمل جيدا .كلما زادت الرغاوي  ،كان ذلك أفضل.
فرك بني األصابع  ،حول راحة اليد  ،وتحت األظافر أيضا.

17

استمر ملدة  20ثانية حتى تكتمل العملية.
تنظيف اليدين يقلل من انتقال أكثر من مجرد الجراثيم املحمولة جوا .إنه خط دفاع أول ضد جراثيم البراز أيضا .إذا
كانت العديد من األيدي تلمس األسطح في املناطق الساخنة  ،فاجعل محطة الغسيل قريبة .عندما يقوم األشخاص
بتغيير األنشطة ،مثل الدخول إلى الغرفة أو الخروج منها ،استخدم محطة الغسيل .عند الدخول والخروج من املبنى ،
استخدم محطة غسيل.
هناك العديد من امليزات املتاحة لتناسب احتياجاتك .ضع في اعتبارك خيارات مثل املحمولة والثابتة واملثبتة على عربة
التسوق والعالمات التجارية مثل الشعارات .أيضا  ،يتم دعم العديد من الوحدات أو يمكن استئجارها.
تجنب املواد اإلضافية
ال تستخدم الصابون مع العطور أو املسوق على أنه مضاد للميكروبات ألن كالهما إضافات غير ضرورية .غسل
اليدين املتكرر بهذه املواد الكيميائية يمكن أن يغير املستويات الهرمونية الطبيعية في األجسام النامية .يمكن أن تؤدي
العطور إلى نوبات الربو لدى األطفال والبالغني.
مطهر اليدين
معقمات اليدين ليست بديال عن غسل اليدين .يجب تنظيف اليدين أوال ألن املطهرات ال تعمل على األوساخ  .معقم
اليدين ليس فعاال مثل املاء والصابون .على الرغم من أن معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول سيدمر فيروس
 COVID-19بسرعة إذا كان الجلد نظيفا  ،إال أنه ال يساعد كثيرا ضد نوروفيروس )الذي يسبب إنفلونزا املعدة(
الذي يقتل  20مليون شخص في الواليات املتحدة كل عام.

ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟـﺘﺒﺎﻋـﺪ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﻲ
التباعد االجتماعي هو سلوك يبقي الناس خارج "نطاق التعرض".
يمكن للبصق والرش والرذاذ املنتظم الذي يخرج من أنفنا وفمنا أن يهبط بسهولة على وجه
شخص آخر على بعد خمسة أقدام  ،حتى لو لم يشعروا بذلك .ستة أقدام بعيدة بما فيه
الكفاية عن مدى قرب الناس عادة عند إجراء محادثة .هذه املسافة تجعل من الصعب
تبني سلوك الوقوف على مسافة ابعد والتحدث بصوت أعلى) الصوت العالي يساعد على
انتشار الرزاز مسافة ابعد(  .يمكن أن تشعر األقنعة بالحرج  ،لكنها تسمح لنا بالوقوف
أقرب دون خطر إضافي لنقل املرض.
سواء كنت تقضي  15دقيقة مع شخص مصاب واحد أو  5دقائق مع  ، 3فإن مشاركة هواء التنفس ألكثر من 15
دقيقة يعرضك ملا يكفي من الفيروس لإلصابة .يواجه املوظفون األساسيون مئات السحب الفريدة من نوعها في نوبة
عمل مدتها  8ساعات .يستغرق األمر  15دقيقة فقط حول أي شخص معد حتى يصاب العامل )مثل موظفي انتظار
املطاعم أو سائقي الحافالت أو أمني الصندوق( بالعدوى
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الجراثيم الخفيفة جدا  ،بما في ذلك الجسيمات الفيروسية  ،يمكن أن تبقى معلقة في الهواء ملدة ثالثة ساعات إذا
كانت التهوية سيئة لكن إذا امكن توفير تهوية جيدة وعندما يرتدي األشخاص كمامات ويتجمعون في مجموعات .
صغيرة فإن التباعد الالزم ال يزيد عن ثالثة أقدام هذا ممكن أن يطبق في املدارس،
راجع تخطيط موقعك وحدد املناطق الساخنة ،حيث ال يمكنك ضمان مسافة كافية متسقة بني األشخاص .إذا كان
نشاطك االجتماعي يتضمن أشخاصا يدخلون ويخرجون من مكان ما ،مثل الردهة ،فسيزداد الحمل الفيروسي لهواء
التنفس .قم بإنشاء نمط حركة مرور يتجنب جيوب الهواء املشترك الراكد .استخدم الفتات مثل األسهم للقاعات أو
العالمات أحادية االتجاه للحفاظ على املساحة في مناطق االنتظار حيث يمر األشخاص ببعضهم البعض .كل تعديل
تجريه على تدفق حركة املرور على األقدام التي تفصل هواء التنفس يقلل من الحمل الفيروسي للهواء.
الحد األقصى للمتواجدين
تم تصميم املباني لحماية الجمهور من الظروف الخارجية بأمان .كل منطقة داخلية لديها تصنيف يسمى "الحد
األقصى للمتواجدين" .يحدد هذا التصنيف الحد األقصى لعدد األشخاص الذين يمكنهم شغل هذه املساحة بأمان..
ستساعدك معرفة مساحة كل غرفة على استخدام مناطقك الداخلية بسعة آمنة.
عند إعداد غرفة مشتركة:
قلل عدد املقاعد حول الطاولة.
تعد طاوالت الوقوف مفيدة لنشر األشخاص الذين يدردشون معا .تساعد عالمات الطاوالت في الحد من الحشود
الكبيرة.
إذا كانت هناك حاجة إلى صف انتظار  ،فاجعل األشخاص متعرجني أثناء اتباعهم لعالمات األرضية .هذا يمنع
شخصا واحدا من التحرك إلى األمام والوقوف في سحابة التنفس للشخص السابق .إذا كنت في الطابور ملدة 15
دقيقة  ،فقد تكون واقفا في نفس الهواء الذي يستخدمه األشخاص الذين أمامك .بدون وجود بروتوكوالت قناع وتهوية ،
فإن الوقوف في طابور مع شخص مصاب ملدة  15دقيقة يعتبر بمثابة تعرض.

ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟـﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﻄﮭـﯿﺮ اﻵﻣـﻦ
من األهمية أن يكون لديك خطة تنظيف .حتى إذا كان موقعك يحتوي على عمال نظافة  ،فسيكون لحدثك أو تجمعك
احتياجات فورية .يجب أن تكون خطة التنظيف الخاصة بك بسيطة وسهلة وال تعتمد فقط على املطهرات.
املطهرات هي مبيدات حشرية مسجلة تسبب إصابات فورية ومزمنة .فيما يلي ملخص ألفضل املمارسات للتنظيف
الفعال والتطهير اآلمن .الحظ أنه إذا كانت هناك حالة معروفة أو مشتبه بها من  COVID-19في موقعك  ،فيجب
عليك اتباع بروتوكوالت وزارة الصحة الخاصة بك.
اتبع هذه اإلرشادات من أجل:
• تقليل انتقال العدوى السطحية عبر موقعك ،خاصة في املناطق عالية اللمس واملناطق الساخنة.
• وفر املال والوقت على التطهير غير الضروري.
• تجنب التسبب في نوبات الربو.
• تقليل اإلصابات الهرمونية الناجمة عن االستخدام املزمن.
• تجنب اإلصابة الكيميائية.
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بالنسبة لألسطح املسامية ،مثل األثاث القماشي أو السجاد أو الستائر ،قم بإزالتها من موقعك .عند الحاجة  ،الي
حصائر النوم واملناشف  ،اغسل بني املستخدمني باملنظفات.
نظف أوال دائما باستخدام املاء والصابون
كلما قمت بمسح سطح عالي اللمس باملاء والصابون ،أو حتى قطعة قماش مبللة من األلياف الدقيقة ،كلما قل عدد
الجراثيم التي تتراكم على هذا السطح .استخدم هذه النقاط الرئيسية لبناء بروتوكول التنظيف الخاص بك .نظف
املناطق عالية اللمس والساخنة دائما.
•
•
•
•
•
•
•

يزيل التنظيف بالصابون واملاء جميع الجراثيم تقريبا  ،بما في ذلك فيروس  ، COVID-19من األسطح.
الصابون هو مادة كيميائية تدمر فيروس .COVID-19
يمكن لألطفال التنظيف بأمان باملاء والصابون .اجعلهم يشاركون في روتينك )املزيد من األيدي والقدوة الصحية( .
تجنب العطور املضافة ،حتى تلك التي تحمل عالمة "الرائحة املنعشة" .العطور هي إضافات كيميائية تؤدي إلى
نوبات الربو  ،وتسبب الصداع للبعض  ،وتعرض املستخدم لالضطرابات الهرمونية.
ابحث عن  Green Sealأو مؤسسة تابعة لجهة خارجية تقوم بفحص املنتجات في السوق ملعايير السالمة
والصحة .شبكة الشراء املسؤولة ) (The Responsible Purchasing Networkهي مورد جيد.
قطعة قماش األلياف الدقيقة تعمل باملاء فقط .تعلم كيفية تنظيفها وعدم رميها في مجفف.
قلل من استخدامك للمنتجات التي تستخدم ملرة واحدة .إنهم يغمرون بيئتنا بالقمامة.

األجهزة الحساسة
ال تستطيع بعض االجهزة تحمل املاء والصابون ،مثل اإللكترونيات .يمكن تعقيم هذه األسطح .التعقيم يعني أن العدد
املتبقي من الجراثيم املتبقية على السطح يعتبر آمنا .يمكن ملنتج يحتوي على كحول األيزوبروبيل بنسبة  70٪تعقيم
األسطح التي ال يمكن غسلها باملاء .يجب على البالغني فقط استخدام املطهرات السطحية ألن أبخرة املنتج والتعرض
املفرط يشكالن مخاطر صحية.
التطهير عند الحاجة
لدى وزارة الصحة في واليتك إرشادات حول متى يكون تطهير مساحة اجتماعية مطلوبا .يمكن أن يختلف التوجيه
حسب نوع املبنى والنشاط االجتماعي.

ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ
يجب عليك تنظيف األوساخ من جميع األسطح أوال .املطهرات ال تزيل األوساخ.
جميع املطهرات هي مبيدات حشرية .ال تستخدم مطهرا كمنظف.
يجب مسح املطهرات بعد االنتهاء من العمل.
يختلف وقت االتصال حسب املنتج  ،لذا اقرأ امللصق .إذا لم تستوف وقت االتصال ،فلن يتم تطهير السطح.
ال تخلط املنتجات ألن الجمع بني املواد الكيميائية متطاير ومميت.
ال تستنشق أبخرة مطهرة .فإن ذلك مضر بالصحة .يجب التهوية أثناء وبعد االستخدام.
تلبية جميع متطلبات ورقة بيانات السالمة ) (SDSلكل مادة كيميائية.
استخدم معدات الحماية الشخصية املناسبة ).(PPE
تختلف تعليمات التخفيف حسب املنتج ويجب اتباعها بدقة.
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يمكن للبالغني فقط استخدام مطهر.
اتبع ممارسات التخزين اآلمنة واحفظه بعيدا عن متناول األطفال.
تختلف تعليمات التخلص حسب املنتج .يؤثر التخلص غير الصحيح بشكل مباشر على األسماك والحياة البرية.
يجب أن تكون املطهرات مسجلة في وكالة حماية البيئة  ،لذا ابحث عن رقم التسجيل على امللصق.
تخبر  1EPA N-listاملنتجات التي تعمل ضد فيروس  .COVID-19العديد من املواد الكيميائية في هذه القائمة لها
مخاطر صحية معروفة.
تجنب األمونيا الرباعية واملطهرات القائمة على التبييض .إنها تسبب مخاطر صحية.
ابحث عن املنتجات التي تحتوي على هذه املكونات:2
• بيروكسيد الهيدروجني )قائمة  EPA-Nمسجلة(
• حمض الستريك
• القائمة على الكحول )ويعرف أيضا باسم اإليثانول  /الكحول(
• كحول األيزوبروبيل
• حمض الهيبوكلوروس
إذا كنت تعتقد أن هناك عدوى نشطة في موقعك  ،فاتبع توصيات وزارة الصحة في واليتك.

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19 1
https://www.turi.org/Our_Work/Cleaning_Laboratory/COVID- 2
19_Safely_Clean_Disinfect/Safer_Disinfecting_Products/
List_of_Safer_Disinfecting_Products
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استخدام املبيض
الكلور هو مطهر شائع االستخدام ومتاح بسهولة .على الرغم من وجود مكونات أكثر أمانا في السوق  ،إال أن هناك
أشياء مهمة يجب معرفتها إذا كنت تستخدم املبيض .اعرض هذاامللصق 3في منطقة تخزين املبيض واتبع التعليمات
بالضبط.
ما يجب معرفته:
التبييض ليس منظف .إنه مطهر ويجب معاملته كواحد.
يباع املبيض بتركيزات مختلفة .كل تركيز له تعليمات خلط مختلفة.
يجب تنظيف األسطح قبل ،ومسح األسطح بعد ،استخدام املبيض.
يجب أن تكون محاليل التبييض طازجة يوميا.
يجب على البالغني فقط التعامل مع التبييض.
طرق التطهير الخطرة وغير الفعالة
لم تثبت طرق التطهير هذه نجاحها  ،ولبعضها مخاطر صحية معروفة.
بخاخات الهباء الجوي.
الرشاشات الكهروستاتيكية.
أجهزة األشعة فوق البنفسجية غير الطبية.

https://www.snohd.org/DocumentCenter/View/448/Disinfecting-and-Sanitizing-with- 3
=Bleach-Chart-PDF?bidId
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ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟـﺤﻮاﺟـﺰ
الحواجز تحمي الناس بشكل فعال من البصق و الرزاز والرش من اآلخرين .الحواجز
البالستيكية الشفافة هي أدوات شائعة تستخدم في املناطق الساخنة حيث يجب على
الناس التفاعل وجها لوجه .يمكن تنظيفها بسهولة باملاء والصابون .توفر واقيات الوجه
وهي طبقة إضافية من الحماية عند استخدامها مع األقنعة.

يجب مراعاة ما يلي:
شباك املبيعات  ،شباك الخدمة  ،محطات التحية  ،أكشاك
املعلومات.تعتبر أماكن ساخنة.
عند العمل مع األطفال أو البالغني الذين ال يستطيعون ارتداء األقنعة ،يمكن استخدام درع
الوجه.
أي منطقة ساخنة حيث يوجد تبادل للبصق و الرزاز والرش وجها لوجه  ،فكر في استخدام
حاجز بني الناس لحمايتهم .تأكد من أن الحاجز ال يعيق تهوية الغرفة .قم بتنظيف الحواجز
أو تعقيمها أو تطهيرها كما تفعل مع األسطح األخرى .اعتمادا على حجم الحاجز  ،يمكن
أن ينتقل الهباء الجوي على تيار الهواء الذي يتحرك حول الحاجز.

ﺑـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟـﻀﻮء اﻟـﻄﺒﯿﻌﻲ
األشعة فوق البنفسجية ،كجزء من طيف الضوء الطبيعي للشمس،
يدمر فيروس  .COVID-19من األفضل ان تستخدم أشعة الشمس
الطبيعية لصالحك.
افتح ستائر نوافذك للسماح بدخول الضوء الطبيعي.
عند االختيار بني املواقع ،اختر الغرف ذات اإلضاءة و التهوية
الجيدة.
إذا سمح الطقس بذلك ،خذ فترات راحة قصيرة في الخارج واترك ضوء الشمس يطهر
مالبسك
عندما تكون في الخارج  ،إذا قمت بإزالة قناعك  ،ضعه في ضوء الشمس.
قم بتحية اآلخرين في منطقة بها أشعة الشمس و جيدة التهوية.
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كما يقتل ضوء األشعة فوق البنفسجية الجراثيم األخرى التي تنتقل على جزيئات الغبار
الداخلية.

ﻧـﻘﺎط إﺿـﺎﻓـﯿﺔ
عدم املشاركة هو رعاية :أثناء الوباء ،ال تشارك العناصر التي يلمسها اآلخرون .حتى
في منزلك  ،صب الوجبات الخفيفة في أوعية منفصلة .تجنب مشاركة األقالم في
األماكن العامة  ،أو مشاركة استخدام الهواتف املحمولة  ،أو أي شيء يمكن أن يحتوي
على البصق و الرزاز والرش .األهم من ذلك بالنسبة لألطفال  ،ال تشارك األقنعة.
اجعل قناعك يعمل من أجلك :يرتدي العديد من األشخاص قبعة أو عصابة رأس مع
أزرار موضوعة في أماكن متعددة لجعل املقاس قابال للتعديل اعتمادا على تصفيفة
شعرهم أو نشاطهم.
بالنسبة للبالغني  ،استخدام السالسل مع االقنعه يسهل من ارتداء وخلع االقنعه حسب االحتياج
تعرف على تدفق الهواء في غرفتك :ما هي الطريقة التي يتحرك بها الهواء في الفضاء الخاص بك؟ ابحث عن مجاري
الهواء في الغرفة.
ال تنس السيارة :ال تدع راحة األصدقاء والعائلة تخدعك عند مشاركة السيارة .قد يكون احد افراد األسرة مصابا.
حتى في السيارة  ،أحمي نفسك بارتداء الكمامة والتهوية الجيدة
األطفال والحدائق :الهواء الخارجي وأشعة الشمس يجعل الحدائق مكان مثالي لألنشطة .ما الخطأ الذي يمكن أن
يحدث؟ التفاعالت الشخصية .سواء كان طفالن يسيران معا بدون أقنعة أو أحد الوالدين اآلخرين الذين يرغبون في
بدء محادثة  ،ارتداء الكمامة يوفر الحماية لك ولآلخرين
متعرج :عند املضي قدما في طابور االنتظار  ،اخطو بضعة أقدام إلى جانب املساحة التي يقف فيها الشخص الذي
أمامك.
هل قناع شخص آخر على خطأ  ،أم أنهم داخل فقاعة  6أقدام الخاصة بك؟ ماذا تفعل؟ ابدأ محادثة مع " ،لقد
واجهت الكثير من املتاعب مع  ...لحسن الحظ  ،تعلمت من خبراء مبادرة السالمة االجتماعية  "...اتكئ علينا .لهذا
السبب نحن هنا.
خدمة الطلبات من السيارة :ارتداء األقنعة يجعل من الصعب سماع املوظف عند النافذة من سيارتك والعكس صحيح.
نحن بطبيعة الحال مضطرون إلزالة قناعنا لرفع صوتنا .فقط تذكر  ،تكلم من األذن إلى األذن .يتفاعل هذا الشخص
املوظف مع مئات األشخاص كل يوم .دعونا نساعدهم من خالل الحفاظ على مخاطرهم منخفضة.
إيماءات اليد :هل تملك مطعما أو تزور مطعما؟ استخدم عرضا مرئيا إليماءات اليد الشائعة ، .أخلع الكمامة فقط عند
األكل .عندما يسأل موظفو االنتظار عما إذا كان كل شيء على ما يرام  ،أعطهم إبهاما  ،أو أشر إلى فنجانك إلعادة
تعبئته .إذا كنت ترغب في التحدث  ،أدر رأسك بعيدا أو ارفع منديلك اللتقاط هذا الرذاذ
استخدام التشبيه :عند وصف كيف يمكن أن يسبب تنفس الناس انتقال الفيروس ،فإن تشبيه "سحابة ضرطة" يعمل
مع معظم الناس .كلنا نكره تلك الرائحة وبالتأكيد ال نريد أن نقف فيها
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التعقيم قبل ارتداء الكمامة :عندما تغادر السيارة وتدخل مبنى ،ضع ما يكفي من املطهر على يديك وبني األصابع
أيضا! افرك يديك وأصابعك ملدة  20ثانية على األقل .ثم اربط قناعك حول رأسك أو أذنيك واستمر في يومك .حاول أال
تلمس قناعك حتى تعود إلى سيارتك .بمجرد أن تكون مستعدا للقيادة  ،ضع جولة أخرى من املطهر ثم أزل قناعك .إذا
كنت في السيارة مع آخرين ليسوا في منزلك  ،فانتظر حتى تكون في املنزل لخلع قناعك.
قاعدة  :5/3/2يحتوي  PandAidعلى رسم ممتاز لتصوير هذه القاعدة .مع الغسيل الجيد أو التعقيم  ،فإن
استخدام هذه الخدعة يقلل من مخاطرك أكثر .يمكن العثور على العديد من الرسومات املفيدة في هذا املوقع
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SOCIAL SAFETY ADVOCATE
CERTIFICATE

| Now that you’ve learned the | What to Know | What to Do
How to Do It |of social safety, you’re ready to take the knowledge test
and earn your Social Safety Advocate certificate. The link below will
take you to the registration page for the SOCIAL SAFETY ADVOCATE
CERTIFICATE knowledge test. Each certificate is registered with a unique
number.
Link: www. SocialSafetyCert.com
https://social-safety-initiative.teachable.com/courses

Our guidebooks are copyrighted and not
permitted for recirculation without a licensing
agreement.
The coupon code is not allowed to be shared.
One certificate only may be earned and issued
with each guidebook.
يتم تقديم هذا الكتاب فقط ألغراض تعليمية وترفيهية .ال يقدمها املؤلف والناشر كمشورة قانونية أو محاسبية أو خدمات
مهنية أخرى .في حني تم بذل قصارى الجهود في إعداد هذا الكتاب  ،فإن املؤلف والناشر ال يقدمان أي إقرارات أو
ضمانات من أي نوع وال يتحمالن أي مسؤوليات من أي نوع فيما يتعلق بدقة أو اكتمال املحتويات ويخلي مسؤوليتهما
على وجه التحديد عن أي ضمانات ضمنية للتسويق أو مالءمة االستخدام لغرض معني .ال يتحمل املؤلف أو الناشر
املسؤولية تجاه أي شخص أو كيان فيما يتعلق بأي خسارة أو أضرار عرضية أو تبعية ناجمة عن املعلومات أو البرامج
الواردة في هذه الوثيقة أو يزعم أنها تسببت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر .ال يجوز إنشاء أي ضمان أو تمديده من
قبل مندوبي املبيعات أو مواد املبيعات املكتوبة .تختلف كل شركة عن األخرى  ،وقد ال تكون النصائح واالستراتيجيات
الواردة هنا مناسبة ملوقفك .يجب عليك طلب خدمات محترف مختص قبل البدء في أي برنامج تحسني .القصة
وشخصياتها وكياناتها خيالية .أي تشابه مع أشخاص حقيقيني  ،سواء كانوا أحياء أو أمواتا  ،هو من قبيل الصدفة
البحتة
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ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻداء اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت
ﻏﺮف ذات ﺗﮭﻮﯾﺔ ﺳﯿﺌﺔ
ﻏﺮف ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻠﻌﺐ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﻛﺸﻚ اﻟﺘﺤﯿﺔ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
طﻮاﺑﯿﺮ
اﻟﻤﺪاﺧﻞ
اﻟﺴﻼﻟﻢ
اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻼت
اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت
اﻷﺟﮭﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻏﺮف اﻟﺨﺰاﺋﻦ
ﻏﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﺻﺎﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ
درﺟﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ
اﺳﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ
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اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻔﺮﻋﻲ

ﺑﻄﺎﻗﺔ أداء اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺗﺼﺎل ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﺧﻂ اﻟﺒﻮﻓﯿﮫ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻐﺪء
ﺳﺘﻮدﯾﻮھﺎت اﻟﻨﺸﺎط
ﻏﺮﻓﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﺻﺎﻻت اﻟﻤﻠﻌﺐ
ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﻐﯿﺮة
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺸﺮب
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﯿﺔ
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
طﻮاﺑﯿﺮ
اﻟﻤﺪاﺧﻞ وﻣﻘﺎﺑﺾ اﻻﺑﻮاب
اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ
اﻟﻤﻤﺮات
اﻟﺴﻼﻟﻢ
ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺤﻼت
ﺣﻤﺎﻣﺎت
اﻻﺟﮭﺰة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺨﺰاﺋﻦ
ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻌﻘﯿﻢ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺪﻓﻊ
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
ﺣﺎﺟﺰ ﺗﮭﻮﯾﺔ ﺿﻮء ﻏﺴﻞ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻛﻤﺎ ﻣﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻷﻣﻦ
طﺒﯿﻌﻲ اﻷﯾﺪي
ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ
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وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
COVELLA VS. THE WORLD
معركة حي الحركه ما بني كورونا فيروس و العالم شاهد كيفية استخدام بروتوكوالت السالمة االجتماعية البسيطة
لحمايتك وحماية اآلخرين

BE A SUPERHERO KIDS! WEAR A MASK
يتعلم األطفال كيف وملاذا يرتدون أقنعة في هذه األغنية املمتعه املتحركة ،معا يمكننا إنقاذ العالم.
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