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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

كـــورونا 
 COVID-19

 فيــــروس 
ما هو

المستجد

هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا حيث ظهرت 
نهاية  في  الصينية  ووهان  مدينة  في  الحاالت  أغلب 

شهر ديسمبر ٢٠١٩ على صورة التهاب رئوي حاد.

المصدر  بأن  ا�ولية  الوبائية  المعلومات  تشير 
الحيوان  من  انتقاله  هو  للفيروس  ا�ساسي 
ينتقل  كما  بعد،  الناقل  يحدد  ولم  ل¡نسان 
المصاب  الشخص  من  البشر  بين  الفيروس 
المخالطة  طريق  عن  آخر  شخص  إلى  بالعدوى 

القريبة دون حماية.

بناء على المعلومات المتوفرة حاليا ال يوجد خطر 
في البضائع المستوردة من الصين.

كـــورونا المــستجد
  COVID-19

يـنـتــــقل
كيف 

عبر الشحنات القادمة من 

 COVID-19

ينتقل كورونا
هـــــل

الصين

Made in China
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

أعراض 
؟فيروس كورونا 

فيجب عليك

الحلق في  ألم 

التنفس في  ضيق 

الحرارة درجة  إرتفاع 

تواصل  أو  طبيبك  استشر 
الموحد  االتصال  مركز  مع 

 937 الصحة  لوزارة 

المنزل في  البقاء 

الكمامة لبس 

في حال ظهور 
ا�عراض التالية:
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

أربعة نصائح مهمة حول 
فيروس كورونا الجديد

تجنب التجمعات بأنواعها  تجنب المصافحة
وإلزم بيتك

غسل اليدين وتعقيمها 
باستمرار

 إذا أحسست بأعراض المرض أو إذا 
كنت قادما من خارج المملكة يجب أن 
تعزل نفسك في بيتك وتواصل مع 
وزارة الصحة 937 لتقديم المشورة 

الصحية
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

؟كيف تعّقم يديك للوقاية من فيروس كرونا الجديد 
بعد أن تالمس ا�سطح وا�شخاص وا�بواب وجهاز البصمة ستحتاج الستخدام المعقمات

افرك اليدين بدعك 
الراحتين

افرك ظهر اليد اليمني مع تخليل ا�صابع 
ثم أفعل الشىء نفسه باليد اليسرى

عندما تجف يدك تصبح 
آمنة لتقديم الرعاية

امÃ راحة يدك بالمستحضر 
ووزعه على كلتا يديك

جل 
مطهر

خلِّل ا�صابع واشبكها 
مع فرك الراحتين

ادعك اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى ا�مام بحيث تحتك 
أصابعها براحة اليد اليسرى ثم كرر الشىء نفسه باليد اليمنى 
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

الطريقة ا�صح لغسل اليدين

أفرك راحة اليدين مع إدعك الراحتينوزع الصابون على يديك
تشبيك ا�صابع

ضع أصابع اليد اليمني 
مع راحة اليد اليسرى 

وأفرك ظهر ا�صابع

إفرك اليد اليمنى إفرك اÅبهام براحة اليد
بحركة دائرية بحيث 

تتشبك أصابعها براحة 
اليد اليسرى

جفف اليدين

123

567

4

طرق الحد من انتشار الفيروسات الضاره 
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

ً
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

Ãم
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

ء
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد
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التوعيه بفيروس 
COVID19 كورونا الجديد

6 نقاط للحد من التعرض ل¡صابة 
بفيروس كورونا الجديد في بيئة العمل

الحرص بالعمل على التدابير الالزمة لعدم مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة من وزارة الصحة بأنها دول ينتشر فيها 
الفيروس إلى حين انقضاء 14 يوما من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية.

تعقيم ا�سطح التي يكثر استخدامها باستمرار مثل: أجهزة البصمة، والمكاتب واالستقبال وآالت النسخ وا�بواب ولوحات المفاتيح 
وغيرها، وتوفير معقمات ا�يدي في مقرات العمل، والتأكد من توافر الكمامات للمصابين بسيالن ا�نف أو السعال.

العمل على تقليل التجمعات في مكان واحد لعقد أي اجتماعات وورش عمل واستبدالها بأنظمة االجتماعات عن طريق االتصال المرئي 
وتفعيل العمل عن بعد حين يتطلب ا�مر.

على صاحب العمل تشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية مبكرا عند ظهور أي أعراض للمرض، كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو 
أعراض نزالت البرد، وفي حال الشك بإصابتهم بالفيروس حثهم باÅفصاح عن ذلك وزيارة الطبيب لالطمئنان ولمنحهم إجازة صحية إذا تطلب ذلك.

توفير معقمات ا�يدي في أماكن بارزة في مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعمالء، مع الحث 
على تجنب المصافحة باليد وتكثيف الوسائل التوعوية وعرض الملصقات التي تعزز الوقاية الصحية.

الحرص على ترك مسافة كافية ال تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.
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Awarness of 
the new coronavirus

It is a virus from the family of Coronaviruses, 
where most cases have emerged from Wuhan 
city, China at the end of December 2019 in the 
form of acute pneumonia.

Preliminary epidemiological information 
indicates that the primary source of the virus 
is its transmission from animal to human, but 
the carrier has not yet been identified. The 
virus is also spreading from person-to-person, 
from the infected person to another one 
through close contact without protection.

What is

spread

How does

 COVID-19
 Coronavirus
the new

 Coronavirus
the new

Made in China

be spread by packages
shipped from 

Can

China
According to the information 
currently available, there is no risk 
in goods imported from China.

 Coronavirus
the new



Syndrome of
Coronavirus ؟

You must

Sore throat

Shortness of breath

High temperature

Consult your doctor 
or call the unified call 
center of the Ministry 
of Health 937

staying at home

Wearing the face mask

If the following 
symptoms 
appears
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Awarness of 
the new coronavirus Covid19



Four important advices 
about the new Corona 
virus

 Avoid shaking
hands

 Avoid gatherings of all
kinds

Stay home

 Wash hands and
 sterilize them

constantly

If you feel symptoms of the 
disease or if you are coming 

from outside the Kingdom, you 
must isolate yourself in your 

home and contact the Ministry 
of Health at  937 to provide 

you with health advice
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Awarness of 
the new coronavirus Covid19



How to sterilize your hands to prevent the new Cronavirus ؟
After touching surfaces, people, doors, and the �ngerprint device, you will need to use the sterilizers

Rub hands palm to palm  Right palm over left dorsum with
interfaced and vice versa

 Once dry, your hand
is safe

 Apply a palmful of the
 product in a cupped hand,

covering all surface

جل 
مطهر

 Rotational
 rubbing of left

 thumb clasped in
 right palm and

vice versa

 Rub the right hand in a circular motion back and
 forward so the �ngers rub against the palm of the left
.hand, then repeat the same thing with the right hand
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Awarness of 
the new coronavirus Covid19



The correct way to wash your hands

 Spread soap on
your hands

Rub the palms  Rub the palm of
 the hands with the

�ngertip

 Place the right �ngers
 with the palm of the

 left hand and rub the
back of the �ngers

 Rub the thumb
 with the palm of

the hand

 Rub the right hand in a
 circular motion so that
 the �ngers clench the
palm of the left hand

Dry your hands

1 2 3

5 6 7

4

Ways to reduce the spread of harmful viruses
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Coronavirus 

 COVID-19

Preventive measures for 
suspected/con�rmed cases of 

What are

but do not require 
hospitalization if specialists 
assess staying at home
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Coronavirus 

 COVID-19

Preventive measures for family 
members in the event of a 
suspected/con�rmed case of

What are

but not needing to stay in 
hospital
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Coronavirus 
 COVID-19

methods to prevent the 
spread of 

Some simple

in the workplace
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Coronavirus 
 COVID-19

methods to prevent the 
spread of 

Some simple

in gathering places
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the new coronavirus Covid19



6 points to reduce being infected with new 
coronavirus in the work environment

Ensure that all actions are taken to avoid contact with employees coming from countries classified by the Ministry of Health 

as countries where the virus is spread until 14 days have passed since they entered the Kingdom without health symptoms.

Sterilizing frequently used surfaces such as: fingerprint devices, offices, reception machines, copy machines, doors, keyboards, 

etc., providing hand sanitizers at workplaces, and ensuring the availability of masks for people with a runny nose or cough.

Work to reduce gatherings in one place to hold any meetings and workshops and replace them with meeting systems by 

video calling and activating work remotely when required.

The business owner should encourage the workers to consult the health care doctor early when any symptoms of the disease 

appear, such as coughing or high temperature or symptoms of colds.

Providing hand sanitizers in prominent places in the workplace, and promoting regular hand washing by employees and 

clients, while urging to avoid hand shaking and intensify awareness and display posters that promote health protection.

Take care to leave a minimum distance of one meter between employees in the workplace.

11

Awarness of 
the new coronavirus Covid19




