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 األعزاء أصحاب المنازل:

 . مرافق المنزلركين في (: البقاء في المنزل لألشخاص المشت١٩فيروس كورونا )كوفيد 

. يمكنكم إيجاد هذه على الرابط  نقوم بالكتابة لكم بهدف نشر الوعي بأهمية توصيات المملكة المتحدة بما يخص كورونا فيروس

 التالي: 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/877678/coronavirus-leaflet.pdf 

 

 استخدام المساحات المشتركة في المنزل إن لم تكن تسكن مع أفراد عائلتك

 

قم بالتقليل من قضاء الوقت في األماكن المشتركة كالمطبخ والحمام وأماكن الجلوس )المعيشة( بقدر المستطاع ، وقم بتهوية األماكن 

 المشتركة جيداَ.

. تأكد من  معهم . استخدم حماماَ منفصالَ عن اآلخرين إن كان باإلمكانخطوات( بينك وبين من تسكن  ٣حاول إبقاء مسافة مترين )

 استخدام مناشف استحمام وغسل يدين مختلفة عن اآلخرين . ابق المنشفة المخصصة بك داخل غرفتك . 

األسطح التي قمت مع اآلخرين فإنه من المهم تنظيف المكان جيداَ بعد كل استخدام ) مثالَ مسح الحمام و بالمرحاضإن كنت تشترك 

 بمالمستها باستخدام مياه صابون (. 

إن كان أشخاص بالداخل . قم بأخذ وجبات طعامك إلى غرفتك إن كان ممكناَ . في  الدخلمع اآلخرين تجنب  المطبخ تتشاركإن كنت 

الطبخ والطعام . في حال عدم وجود جالية صحون قم بغسل األدوات حال توفر جالية صحون قم باستخدامها لغسل وتنشيف أدوات 

  بعدباستعمال سائل الجلي المعتاد ومياه دافئة ثم نشفهم جيداَ وتذكر أن تستخدم منشفة منفصلة عن اآلخرين وضعها بعيداَ حالَ 

 لتنشف وحدها .  على جنب الطاولة الستخدام . ل تترك األدوات

لبعض األشخاص أن يعزلوا أنفسهم عن اآلخرين داخل المنزل . عليك وعلى كل من يسكن في المنزل بأن نقدر كم هو من الصعب 

 تقوموا بأفضل ما عندكم لاللتزام بالتعليمات: 

 غسل اليدين بشكل منتظم بالماء والصابون.  -

 تجنب لمس الوجه.  -

 المستخدمة تكراراَ.  واألسطح تنظيف األماكن -

 

قادر على العمل بسبب فيروس كورونا فالرجاء الرجوع إلى التعليمات من مديرية العمل والمعاشات  في حال كنت موظفاَ وغير

(Department for Work and Pensions .إليجاد معلومات عن الدعم المتاح لك ) 
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 نشكركم على تعاونكم في هذه األوقات الصعبة ونرجو منكم البقاء على اطالع مع آخر تحديثات موقع: 

 
https://www.northlincs.gov.uk/people-health-and-care/coronavirus-covid-19/ 

 

 ولكم مني وافر الحترام 

 
 
 
 

Anthony Horan 
Team Leader 

Environmental Health & Housing 
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