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إلى سّكان مركز االستقبال: معلومات حول كيفية قضاء شهر رمضان في فترة 

 فيروس الكورونا 

 .
ً
وس الكورونا عند قضاء شهر رمضان أيضا  يتوجب عليك مراعاة وضع فير

ي 
 
بمسؤولية. يتوجب عليك الترصف عىل كل شخص  يجبنشر العدوى. و إن عمل وسلوك كل شخص له تأثير كبير ف

صارى ُجهدك،
ُ
ي خارج المركز.  بعدم انتشار  بذل ق

 
ي داخل مركز استقبال الالجئير  وال ف

 
 العدوى ال ف

 تتم عدوى الكورونا بشكل أساسي من خالل الرذاذ، عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. 

 د في منع انتشار فيروس الكورونا خالل فترة قضاء شهر رمضان: هذه الطرق المذكورة أدناه تُساع

ب األماكن العامة، تجمعات واجتماعات الناس.  .1
ّ
 تجن

ب  .2
ّ
ة منها، اللقاءات والمناسبات الخاصةتجن غير المقربير  لك.  قلل التواصل واالحتكاك مع الناس مع  ، حتى الصغير

 األشخاص اآلخرين. 

و تجنب التنقل والسفر  .3 ، ري الغير ض  تجنب دعوة الناس فوزيارة اآلخرين. إذا كنت تسكن خارج مركز استقبال الالجئير 

ي البيت. 
 لزيارتك ف 

 اعيى  بنظافة اليدين. اغسل يديك عدة مرات بعناية بالماء والصابون. اسعل بأكماك.  .4

.  ال تقّل عنمسافة  حافظ عىل .5
ً
عانق أحدا

ُ
صافح أو ت

ُ
ين بينك وبير  اآلخرين. ال ت  ميى

 عىل النحو الموىص به. استعمل كمامة الوجه  .6

ي مركز استقبال الالجئير  أو خارج المركز أو خارج بيتك.  .7
 ال تتنقل أو تراجع الدوائر الرسمية وأنت مريض سواء ف 

ي مركز استقبال الالجي    .8
غ عىل الفور موظف 

ّ
ي حال كان لديك أبل

 عراض أو إذا كنت قد تعرضت للعدوى . ف 

ي مركز استقبال الالجئير  والجهات الرسمية األخرى. التعليمات التبع ا .9
 معطاة من قبل موظف 

 

ي مضان عىل سبيل المثال شهر ر بقضاء  معلومات تتعلقعىل  يمكن الحصول
ي فنلف 

  . rabita.fiدا: نصفحة الرابطة اإلسالمية ف 

صل عند الحاجة عىل المزيد من نطلب من جميع سكان مركز استقبال الالجئير   التعاون الجيد، والصير والهدوء. سوف تح

 . ي مركز استقبال الالجئير 
 المعلومات من قبل موظف 

 


