اإلسكندرية ،استعد!
ـم مجتمعــك .امنع االنتشــار.
ج ّهــز نفســك .احـ ِ

COVID-19

تخطط مدينة اإلسكندرية باستمرار وتستعد لحاالت الطوارئ وجميع المخاطر لحماية سالمة ،وصحة ،وأمن سكانها ،والشركات ،والموظفين ،والزائرين .خالل حالة مثل
تفشي فيروس كورونا  COVID-19الحالي ،قد تنفد المتاجر من المستلزمات التي اعتدت على الحصول عليها ،وقد يُطلب منك عدم مغادرة منزلك لفترة طويلة .نحن
نشجعك على التخزين اآلن ،في حالة حدوث ذلك.

المستلزمات الطبية  -تكفي لمدة شهر واحد

بالنسبة لألدوية المبردة ،استخدم أقدم اللوازم ً
أوال .يجب أن تشمل المستلزمات األخرى ما يلي حسب الحاجة:
•الوصفات الطبية
•شرائط قياس السكر في الدم وأقراص الجلوكوز لمرضى السكري
•األدوية المتاحة بدون وصفة طبية للحمى واأللم (مثل األسيتامينوفين أو
األيبوبروفين) ،وعالجات السعال والبرد ،واإلسهال ومشاكل أخرى في
الجهاز الهضمي

•الصابون
•معقم اليدين ( %60على األقل من الكحول)
•المناديل
•مقياس الحرارة

المواد التموينية والمستلزمات المنزلية  -تكفي لمدة أسبوعين
•اللحوم المعلبة أو المعبأة ،السمك ،الفاكهة ،الخضروات ،البقوليات والشوربات
•بار البروتين والفواكه
•الحبوب الجافة والحليب الجاف منزوع الدسم
•زبدة الفول السوداني والمكسرات
•الفواكه المجففة
•المقرمشات
•العصير المعلب

ً
مريضا
•أطعمة مريحة  -أشياء تميل إلى تناولها أو شربها عندما تكون
•أطعمة الطفل ومستلزماته
•أطعمة الحيوان األليف ومستلزماته
•ورق تواليت
•أكياس القمامة
•أي شيء تستخدمه عادة أو في متناول يدك في حال لم تغادر البيت لمدة
أسبوعين.

مستلزمات الطوارئ  -جيدة في أي وقت

على الرغم من تفشي فيروس كورونا ليس من المحتمل أن يؤثر على الماء والكهرباء ،فأن األغراض التالية في البيت ستساعدك لإلعداد ألي حالة طارئة:
•متطلبات ثالثة أيام من المياه ( 1جالون لكل شخص لكل يوم)
•مصباح يدوي
•البطاريات  -جميع األحجام التي تستخدمها في المنزل

•راديو يعمل بالبطارية
•مفتاح ُعلب يدوي

للحصول على معلومات حول كيفية تلبية االحتياجات المالية
الطارئة ،بما في ذلك الوصفات الطبية ،والغذاء والمساعدة
في اإليجار ،اتصل بـ:
مركز اتصال خدمة العمالء في إدارة الخدمات اإلنسانية والمجتمعية

703.746.5700

من اإلثنين إلى الجمعة :من الثامنة صباحا ً حتى الخامسة مسا ًء
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اإلسكندرية ،استعد!
ـم مجتمعــك .امنــع االنتشــار.
ج ّهــز نفســك .احـ ِ

COVID-19

يمكن أن يكون لتفشي فيروس كورونا  COVID-19تأثير كبير على حياتنا .نحتاج أن نكون مستعدين .األماكن والمؤسسات التي تعتمد عليها  -مثل المكاتب الحكومية،
المتاجر ،المدارس ،النقل والمواصالت والخدمات األخرى  -قد ال تكون متاحة كما هي طبيعتها في العادة وإليك الخطوات التي يمكنك اتخاذها اآلن للتجهيز.

تعرف على جيرانك ومجتمعك
َّ

• َمن يمكنه مساعدتك؟ حدد الجيران ،واألصدقاء ،والعائلة ،وزمالء العمل
الذين يمكنهم مساعدتك في حالة الطوارئ.
• َمن يمكنه مساعدتك؟ حدد الجيران ،واألصدقاء ،والعائلة ،وزمالء العمل من
كبار السن الذين لديهم احتياجات خاصة ،أو ال يفهمون اللغة اإلنجليزية جي ًدا،
أو الجدد في المنطقة.

تطوع مع المجموعات المحلية .انضم إلى مجموعات مثل هيئة االحتياط الطبية
• َّ
وفيلق المواطن أو تلك المرتبطة بالمدارس ،والجمعيات المدنية ،ودور العبادة
للمساعدة في حاالت الطوارئ.
•ابقَ على إطالع قم بالتسجيل في  alexandriava.gov/eNewsوذلك
للحصول على معلومات مجانية ،بما في ذلك تنبيهات الطوارئ من مدينة اإلسكندرية.

ّ
خطط لعملك

أثناء تفشي فيروس كورونا  ،COVID-19قد ال تعمل الشركات ً
وفقا لجداول زمنية عادية .تأكد من أن تسأل صاحب العمل عن خطته إذا كان يجب تغيير الجداول الزمنية.
•اسأل كيف سيتصل بك مشرفك بشأن التغييرات في عملك أو مكتبك.
•اسأل كيف سيتم التعامل مع إجازات األسرة واإلجازات المرضية.
•اسأل عمّا إذا كانت هناك خطط لألشخاص للعمل من المنزل أو مكان آخر.

امنع العدوى
كثيرا بغسلهم بالصابون والماء الفاتر لمدة ال تقل عن 20
•عليك غسل اليدين ً
ثانية إذا لم يتوفر الماء والصابون ،استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على
 %60من الكحول على األقل.
•تجنب لمس عينيك ،أو أنفك ،أو فمك بأي ٍد غير مغسولة.

نظف ّ
• ّ
وطهر بشكل متكرر األسطح واألغراض التي تلمس ،على سبيل المثال
األلعاب ومقابض األبواب وباألخص عندما يكون هناك شخص مريض.
•تجنب االحتكاك المباشر باألشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه نزلة برد
أو إنفلونزا (مثل الحمى ،الكحة ،احتقان الزور ،ضيق التنفس)  -ال تصافح أو
تعانق اآلخرين.

إذا أُصبت بالمرض

إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى ،أو السعال ،أو ضيق التنفس ،تنصح إدارة الصحة باإلسكندرية بالسعي للحصول على رعاية صحية كما تفعل مع أي فيروس
تنفسي آخر ،مثل األنفلونزا .اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو العيادة قبل أن تذهب وأخبرهم باألعراض والتعرضات المحتملة حتى يمكن اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع
انتشار الجراثيم.
•ابقَ بعيدًاَ .
ابق في المنزل ،ال تخرج إلى األماكن العامة ،بما في ذلك
المتاجر والمطاعم.
•استخدم مرفقك .قم بالسعال والعطس في باطن مرفقك وليس في يدك.
ً
بدال من ذلك ،قم بالسعال والعطس في منديل ،ثم ارميه في سلة المهمالت،
واغسل يديك.
•استمع إلى طبيبك .أثناء حالة الوباء ،اتبع مشورة مسؤولي الصحة العامة.

•مارس العادات الجيدة .احصل على قسط وافر من النوم .كن نشط بدنيًا.
عليك التحكم في التوتر .أشرب الكثير من السوائل .عليك أكل األطعمة
المغذية .توقف عن التدخين للمساعدة في تقليل العواقب الخطيرة في حال
أصيبت بأعراض تشبه اإلنفلونزا.
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