
رابطة ا�نتج� - مصدري الفواكه والخ�وات � إقليم مورسيا

 قامت الكات � القطاع الف�حي باستث�رات 

  كب�ة � معدات الح�ية منذ ا�يام ا�و� للوباء

 وقمنا بتصميم بروتوكو�ت الصحة والس�مة التي

 تهدف إ� تسهيل الكشف ا�بكر عن العدوى داخل

منشآتنا ومزارعنا �نع انتشار ا�رض

 هي مبادرة من "Covid-19 حملة "مًعا ضد

PROEXPORT � والكات ا�رتبطة بها 

 منطقة مورسياوأ��ياوأليكانتي للتواصل وال»ويج

 لعادات الحياة خارج مكان العمل التي تعزز ح�ية

ع�لنا وعائ�تهم ضد عدوى كوفيد 19

 لكن الف�وس µكن أن يكون موجوًدا � أي منطقة. لهذا

 السبب من ا�هم أن يتحمل جميع الف�ح� والعامل� �

 الكات الف�حية ا�لتزام بتعزيز العادات والسلوكيات

 � حياتنا الشخصية التي تتوافق مع التوصيات التي

وضعتها سلطات الصحة العامة

 يتمتع برنامج "مًعا ضد كوفيد 19" ¹ساعدة � تقدر  

 بثمن من عدد كب� من الفني� وا�نظ�ت ا�رتبطة

 با�جال ا�جت�عي والع�¼ لف�حتنا. شكرا لهم جميعا

ولك ع¿ مسؤوليت



 
� أذهب للعمل وعندي الحمى•

  

  إقليم مورسيا 900121212 *
إقليم أندلوسية 90040061

إقليم بلنسية 900300555

قبل الذهاب إ� العمل

 

 

 

 

 

الف�وس ينت

 

 

 
 

 

  

  

  

عندما أكون مع شخص � يعيش معي

 

الحجر الصحي

 عندما يخÆÇ الطبيب ب�ورة

 البقاء � ا�نزل، � أخرج أبًدا

حتى أن يأذن ¼ الطبيب بذلك

 أرتدي داËا ك�مة تغطي
أنفي وفمي

 عندما أسافر بالسيارة أو الحافلة مع أشخاص � يعيشون معي 

ولو كانوا زم�ء أو أصدقاء أو أفراد العائلة
•

عندما أكون � مطعم، وأنا � آكل أو أÍب  •

 عندما أسافر بالسيارة أو الحافلة مع أشخاص � يعيشون معي، 

و لو كانوا زم�ء أو أصدقاء أو أفراد العائلة
•

 أنا أرتدي داËا الك�مة � يهم إذا كان صديًقا أو قريبًا µكن �ي 

شخص أن يصيبني بالعدوى
•

 ارتدي داËاً الك�مة للـأكل أو الب  إ� � لحظة ا�بت�ع

ا�حددة. أنا � أشارك الطعام أو الاب
•

 أنا � أصافح ا�يدي أو � أعتنق أحداً أو أي شكل آخر من 

أشكال التحية التي تنطوي ع¿ ا�تصال الجسدي
•

� يسمح بالتدخ� � نطاق م»ين من ذلك الشخص •

أقابل أشخاًصا آخرين فقط عندما يكون ذلك Óوريًا حًقا •

 � µكنني أبًدا أن أكون مع أشخاص أكÕ م� تسمح

به اللوائح الحالية
•

 بالسيارة أو الحافلة أح»م القيود ا�فروضة  � ما

يتعلق بعدد الركاب
•

  أتجنب الحف�ت وا�حتفا�ت مع ا�شخاص الذين � يعيشون معي

باعتبار هذه الظروف هي التي تتسبب � ا�زيد من اÖصابات
•

 أحاول البقاء � الهواء الطلق يصعب اÖصابة با�رض

هنالك أكÕ من ا�ماكنا�غلقة
•

 أبتعد قدر اÖمكان عن اØخرين، خاصة � أوقات مثل

الغداء والوجبات ا�خرى
•

 حتى مع ا�شخاص الذين أعيش معهم من غ� ا�قارب

 (رفقاء � السكن ، إلخ ...) � أس»خي وأتخذ أيًضا تداب�

اح»ازية لتجنب العدوى

•

إذا كانت الك�مة � تغطي أنفي وفمي بالكامل •

 إذا كنت ع¿ اتصال وثيق بشخص مصاب بالف�وس، أو 

يعتقد أنه قد يكون مصابًا به
•

 µكنني أيًضا أن أصاب با�رض �ا أ�قي  شخص مصاب

بالف�وس  � يعرفه حتى اØن �نه � يعاÆ من أعراض
•

 µكن أن يكون الف�وس � الهواء
 أتفقد أعراض ا�رض : السعال، الحمى، ضيق التنفس، وهي،أو ع¿ أي سطح. وبالتا¼

 ا�كÕ شيوًعا. أعراض أخرى  هي الصداع  وفقدان حاسة

التذوق و / أو الشم

•

 خارج من العمل، ماذا

?لح�ية أحبائك  µكنك
أن تفعل

 إذا Þ ألتزم بالحجر الصحي  فسوف أصيب أشخاص

آخرين µكن أن يصابوا ¹رض خط�

 أغسل يدي جيًدا عدة مرات يوميًا با�اء 

والصابون أو معقم كحو¼

أفتح النوافد وأعتني بالنظافة � السيارات

 ا�شياء الصغ�ة  � أشاركها أبًدا مع أي

شخص دون غسل يدي أو�ً

� الغرف، أفتح النوافذ 

 ا�سطح التي يتم �سها كثً�ا (مقابض ا�بواب

 والطاو�ت ومفاتيح اÖضاءة والدرابزين ...) ، أقوم

بالتنظيف بشكل متكرر

 أحمي بشكل خاص كبار السن

àأو الحوامل أو ا�ر

 تساعد � ح�يتك من خ�ل

ن هذه النصائح
قنصلية بوليفيا � مورسيا •

قنصلية اÖكوادور � مورسيا •
قنصلية ا�ملكة ا�غربية � مرسيا •

مؤسسة •
الصليب ا�حمر اÖسبانية � إقليم مورسيا •

كاريتاس � إقليم مورسيا •
اتحاد الجمعيات ا�فريقية � مورسيا •

CEPAIM  استشارات صحية؛ وزارة الزراعة والÕوة الحيوانية والسمكية

والبيئة؛ معهد الصحة والس�مة � منطقة مورسيا
•

• والخدمات من الكات

وزارة الصحة •

 لدينا فريق من ا�ح»ف� الرائع�، مثلك  يعرفون أن

 أهم ãء هو اح»ام اÖجراءات ا�منية لح�ية حياتك

وحياة زم�ئك وعائلتك

•

 نوفر لك مواد واقية مثل الك�مات واله�م

(الجيل) ا�اä الكحو¼
•

 نقوم بتقليل ا�تصال بالزم�ء اØخرين  ونتجنب

الحشود ونحاول التأكد من أنهم بعيدون عنك
•

 نقوم بتوظيف ا�زيد من وسائل النقل بحيث يقل 

عدد ا�شخاص � كل مركبة
•

 نلفت ا�نتباه ونعاقب أولئك الذين � يلتزمون

بالقواعد ويعرضون صحتك للخطر
•

نقوم بتهوية ا�ساحات قدر اÖمكان •

 نقوم باستمرار بتنظيف وتعقيم ا�رافق

ومحطات العمل
•

 نجاوب جميع أسئلتك حول كيفية

ح�ية نفسك داخل وخارج العمل
•

PRL
PROEXPORT

فنيو
ا�رتبطة بـ

مصدر

 إذا ظهرت أعراًضا أو كنت � الـ 48

 ساعة ا�اضية مع شخص ثبتت إصابته

 بف�وس كورونا، فأنا أبلغ Íكتي ثم

 أحدد موعًدا مع طبيب ا�èة أو اتصل

واتبع التعلي�ت * COVID-19 برقم

� العمل، ماذا نفعل
� Íكتنا لح�يتك

من الف�وس؟


