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 تحذير
 هناك قواعد مختلفة في
 اDناطق ا:يطالية! تحقق
جيًدا في الصفحات أدناه

 فيروس كورونا
في إيطاليا

                                                                     Dحاربة فيروس كورونا،
:Åغالبًا ما تغير إيطاليا القوان                                             


تحقق من الصفحة كثيرًا
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 فيروس كورونا الجديد
 هو فيروس يسبب
مرض كوفيد -19

 حتى لو كنت على ما يرام، فمن
 اKفضل مغادرة اDنزل Dجرد الذهاب

إلى اDدرسة أو العمل أو التسوق

 يسبب هذا اDرض أحيانًا
 مشاكل صحية كبيرة و خطيرة.
في بعض اKحيان يسبب اDوت

 إذا كنت تعاني من حمى أو سعال أو
 صعوبة في التنفس، ف_ تغادر اDنزل،
بل اتصل بطبيبك وافعل ما يخبرك به



 

 عندما يلمس اDريض
 شيئًا ما، يظل الفيروس
أيًضا على الجسم

 بعض اDرضى k يعرفون
 أنهم مرضى لعدم وجود
مشاكل صحية لديهم

 كما ينقل هؤkء اDصابون بفيروس
  كورونا إلى أشخاص آخرين عندما

يسعلون أو يتحدثون أو يتنفسون بقربهم



 

 من أجل عدم التقاط عدوى
 الفيروس وعدم نقله إلى أشخاص
آخرين، هناك قواعد سهلة

 اغسل يديك عدة مرات
 طوال اليوم. k تلمس
وجهك قبل غسل يديك

 ابق على بعد أكثر
 من متر من ا|خرين
وارتد كمامة

 يجب أن تغطي
 الكمامة الفم
واKنف جيًدا



مناطق الحمراء


اDناطق الحمراء فيها خطر عالي جدا.

 Dعرفة لون اDنطقة التي تسكن فيها يرجى


الذهاب إلى الصفحة
ilgrandecolibri.com/coronavirus 
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 يمكن لÇطفال دون سن 6 سنوات
 فقط واKشخاص الحاصلÅ على
تصريح طبي إزالة الكمامة

 يجب أن تبقى دائًما على بعد متر
 واحد على اKقل من اKشخاص

الذين k يعيشون معك

 يمكنك فقط مغادرة اDنزل للذهاب
  إلى العمل أو اDدرسة أو التسوق
 Kسباب صحية أو حاkت طارئة.
يجب أن ترتدي الكمامة دائًما

 يمكنك الخروج للتنزه فقط من
 الساعة 5 صباًحا إلى 10 مساًء

 وقربًا من اDنزل فقط ، ولكن
يجب عليك ارتداء الكمامة دائًما



 بعض اDدارس مفتوحة ، و بعض اDدارس
 مغلقة مع انها تعطي دروسا على

ا:نترنت: اطلب اDعلومات من مدرستك

 يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك في الشارع ،
 ولكن يجب أن تبقى قريبًا من اDنزل ، ويجب
 أن ترتدي الكمامة دائًما وتبقى على بعد
مترين على اKقل من اKشخاص ا|خرين

  تم إغ_ق جميع اDتاجر.
 اk متاجر لشراء اKكل

والصيدليات و بيع اDج_ت



مناطق برتقالية


اDناطق البرتقالية فيها خطر عالي.

 Dعرفة لون اDنطقة التي تسكن فيها يرجى 


الذهاب إلى الصفحة
ilgrandecolibri.com/coronavirus 
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 من 10 مساًء إلى 5 صباًحا ،
 يمكنك مغادرة اDنزل فقط للعمل ،
 Kسباب صحية أو لحاkت الطوارئ.
يجب أن ترتدي الكمامة دائًما

 من 5 صباًحا إلى 10 مساًء ،
 يمكنك مغادرة البلدية اين تعيش فقط
 للذهاب إلى العمل أو الي اDدرسة ،
Kسباب صحية أو لحاkت الطوارئ

 يمكن لÇطفال دون سن 6 سنوات
 فقط واKشخاص الحاصلÅ على
تصريح طبي إزالة الكمامة

 يجب أن تبقى دائًما على بعد متر
 واحد على اKقل من اKشخاص

الذين k يعيشون معك



 يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك في الشارع
 وفي اDتنزهات ، ولكن يجب أن تبقى على بعد
مترين على اKقل بعيًدا عن اKشخاص ا|خرين

 تم إغ_ق الصاkت الرياضية ،
 وحمامات السباحة ، وديسكو ،

 والسينما. الحانات واDطاعم مغلقة ،
لكنها قد تقوم بالتسليم عن بعد

 بعض اDدارس مفتوحة ، و بعض اDدارس
 مغلقة مع انها تعطي دروسا على

ا:نترنت: اطلب اDعلومات من مدرستك



مناطق الصفراء


اDناطق الصفراء لها خطر متوسط.

 Dعرفة لون اDنطقة التي تسكن فيها يرجى 


الذهاب إلى الصفحة
ilgrandecolibri.com/coronavirus 
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 من 5 صباًحا إلى 10 مساًء
 يمكنك مغادرة اDنزل ، لكن

يجب عليك ارتداء الكمامة دائًما

 من 10 مساًء إلى 5 صباًحا ،
 يمكنك مغادرة اDنزل فقط للعمل ،
 Kسباب صحية أو لحاkت الطوارئ.
يجب أن ترتدي الكمامة دائًما

 يمكن لÇطفال دون سن 6 سنوات
 فقط واKشخاص الحاصلÅ على
تصريح طبي إزالة الكمامة

 يجب أن تبقى دائًما على بعد متر
 واحد على اKقل من اKشخاص

الذين k يعيشون معك



 تغلق الحانات و اDقاهي واDطاعم 
 علي الساعة 6 مساًء ، لكن  تبقي
 مغلقة  دائما الصاkت الرياضية

وحمامات السباحة والنوادي والسينما

 يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك في الشارع
 وفي اDتنزهات ، ولكن يجب أن تبقى على بعد
مترين على اKقل بعيًدا عن اKشخاص ا|خرين

 بعض اDدارس مفتوحة ، و بعض اDدارس
 مغلقة مع انها تعطي دروسا على

ا:نترنت: اطلب اDعلومات من مدرستك


