CORONAVIRUS

-Коронавирус - አዲስ ኮርኖቫቫስالفيروس التاجي -کوروناواروس 冠 状 病毒 -

][ARصائح للوقاية من فيروس كورونا
 - 1اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية
 - 2تجنب اﻻقتراب من اﻷشخاص الذين تبدو عليهم أعراض اﻷمراض التنفسية مثل
السعال أو العطس
 - 3تجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك بيديك
 - 4عند السعال أو العطس قم بتغطية الفم واﻷنف بمنديل ،أو استعمل باطن المرفق
 - 5ﻻتأخذ أي دواء مضاد للفيروسات أو أي مضاد حيوي بدون وصفة طبية
 - 6قم بتنظيف و تطهير اﻷشياء و اﻷسطح التي تم لمسها بمعقم يحتوي على مادة الكلور
أو الكحول
عا واقيًا فقط إذا كنت تظن أنك مريض أو تقوم برعاية أي شخص مريض
 - 7إرتد قنا ً
 - 8البضائع الصينية و الطرود البريدية القادمة من الصين ﻻ تشكل أي خطر
 - 9الحيوانات المنزلية ﻻ تشكل خطر ﻹنتشار فيروس كورونا الجديد
 - 10إذا كنت في شك  ،ﻻ تذهب إلى غرفة الطوارئ  ،فاتصل بطبيب العائلة واتبع
تعليماته
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CORONAVIRUS

冠 状 病毒 -  کوروناواروس-الفيروس التاجي-Коронавирус - አዲስ ኮርኖቫቫስ

NUOVO CORONAVIRUS - 10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
NEW CORONAVIRUS - 10 TIPS TO FOLLOW
NOUVEAU CORONAVIRUS - 10 CONSEILS A SUIVRE
预防新型冠状病毒
NUEVO CORONAVIRUS - 10 RECOMENDACIONES DE SEGUIR
نصائح للوقاية من فيروس كورونا
کريں عمل پر قوانين دس کورونويرس
CORANAVIRUS. 10 WAXYABOOD OO KA HOR TAGA AH
Кароновирус. 10 правил которым необходимо следовать
አዲስ ኮርኖቫቫስ - 10 ጠቃሚ ምክሮች ለመፈለግ
Sulla base del decalogo “Dieci comportamenti da seguire” del Ministero
della Salute e Istituto Superiore della Sanità.
Traduzione in inglese, francese, cinese, spagnolo, arabo, urdu, somalo, russo,
tigrino, wolof eseguite da volontarie e volontari dell’Associazione Naga, dell’Arci
Milano e dai mediatori del Numero Verde per richiedenti asilo e rifugiati
dell’ARCI.
Disponibili anche sul sito JumaMap.com, con altre traduzioni:
https://www.jumamap.com/notizie/73/nuovo-coronavirus-le-10-regole-daseguire-in-tante-lingue.html
Stampate e diffondete questo documento a seconda delle necessità
Per altri bisogni di traduzione o per segnalare errori, scrivete a
numeroverderifugiati@arci.it
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