
General hygiene guidelines 
• Routine surface cleaning that helps to eliminate the 

microbes from frequently touched surfaces and ob-
jects, such as toys, refrigerator handles, desks, and 
door knobs, faucets, childcare facilities, schools, 
workplaces, and other settings where people regu-
larly gather.

• Cleaning surfaces:
1. Clean all surfaces, frequently touched surfaces and 

floors, with bleach. Bleach can be used as a disinfect-
ant for cleaning and disinfection (dilute 1 part bleach in 
50 parts water, or 1000 ppm). Bleach solutions should 
be prepared fresh. Leaving the bleach solution for a 
contact time of at least 10 minutes is recommended.

2. Alcohol (e.g. isopropyl 70%, ethyl alcohol 60%) can 
be used to wipe down surfaces where the use of 
bleach is not suitable, e.g. metal.

إرشادات النظافة العامة في بيئة العمل
نوصــي بتنظي��ف ال�س��طح الروتين��ي ال��ذي ي�س��اعد عل��ى التخل���ص م��ن   •
الميكروب��ات م��ن الأ�س��طح والأ�س��ياء الت��ي يت��م لم�س��ها ب�س��كل متك��رر مث��ل 
اللع��اب والمكات��ب ومقاب���ص الأب��واب مقاب���ص المغا�س��ل, و مراف��ق رعاي��ة 

الأطف��ال والمدار���ص واأماك��ن العم��ل وغيره��ا م��ن اأماك��ن والتجمع��ات.
تنظيف الأ�سطح الروتيني:  •

با�س��تخدام المبيي���ص كمطه��ر للتنظي��ف والتطهي��ر, يمك��ن ا�س��تخدام مادة   .1
التبيي���ص كمطه��ر للتنظي��ف والتطهي��ر )تميي��ع ج��زء 1 ف��ي 50 ج��زء م��ن 
الم��اء , اأو 1000 ج��زء ف��ي الملي��ون(. يج��ب تح�سي��ر محالي��ل التبيي���ص 
ف��ي نف���ص وق��ت التنظي��ف. ُين�س��ح بت��رك محل��ول التبيي�ص لفت��رة ات�سال ل 

تق��ل ع��ن 10 دقائ��ق.
اتبــاع  يجــب  كمــا  المبيــض،  يتوفــر  لــم  إذا  الكح��ول بتركي��ز %70   .2

ارشــادات الجهــه المصنعــة فــي حالــة اســتخدام مــواد اخــرى .

What is CoronaVirus
• Novel Coronavirus is a new strain of coronavirus, 

first identified in a clusters with pneumonia symp-
toms in Wuhan city, Hubei province of China.

• Most of the cases were epidemiologically linked to 
the seafood and animal market.

Is There any Treatment 
for the novel Corona-
virus?
There is no specific treatment. It is 
mainly supportive treatment that 
aims at reducing symptoms.

Symptoms of infection

If Symptoms of a respiratory infection appear, 
its advised to do the following:

If Symptoms of a respiratory infection appear,  
please go to the factory dispensary, or to the nearest dispensary

How to greet people while having 
respiratory symptoms such as cough 
and a cold?

ما هو فيروس كورونا
فيرو���ص كورون��ا الجدي��د م��ن �س��الة كورونا, ت��م التعرف عليه��ا لأول مره في   •
مجموعة من الحالت باأعرا�ص اللتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة 

هوبي ال�سينية.
معظم الحالت كانت مرتبطة وبائيا ب�سوق الماأكولت البحرية والحيوانية.  •

هــل هنــاك عــاج لفيــروس 
المســتجد؟ كورونــا 

ل يوج��د ع��اج محدد للمر�ص الذي ي�س��ببه فيرو���ص 
كورون��ا الجدي��د. غي��ر اأن العديد من اأعرا�سه يمكن 
معالجته��ا, وبالتال��ي يعتم��د الع��اج عل��ى الحال��ة 

ال�س��ريرية للمري���ص.

Seek medical care 
right away and tell 
them about your 
recent travel and 
your semptoms

التوجه اإلى اأقرب مركز 
للرعاية الطبية على 

الفور مع �سرورة اإخبار 
الطبيب عن �سفرك 

الأخير واأعرا�سك

Stay home and 
avoid contact 
with others

البقاء في المنزل 
وتجنب الت�سال 

مع الآخرين

تجنب ال�سام 
باليد والكتفاء 

باإلقاء التحية
Avoid shaking 

hands and 
just wave

تجنب العناق اأو 
تقبيل الآخرين

Avoid 
hugging or

kissing others

عدم ال�سام 
بالأنف
Avoid  

nose to nose 
greeting

غ�سل اليدين كثيًرا 
بالماء وال�سابون
Wash hands 

with soap and 
water

تجنب الختاط بالنا�ص 
اأو ح�سور المجال�ص العامة

Avoid close 
contact with 

people and public 
assembles

 تغطية الأنف والفم عند العط�ص بباطن الكوع 
اأو با�ستخدام منديل بدل من اليد

When sneezing cover your 
nose and mouth with the inside 
of your elbow or using a tissue 

instead of your hand

Don’t travel 
while sick

عدم ال�سفر 
اأثناء المر�ص

Cover your mouth and 
nose with a tissue when 
coughing or sneezing

تغطية الفم 
والأنف بمنديل 

عند ال�سعال
Wash hands 
regularly with 
soap and water

المداومة على غ�سل 
اليدين جيدًا بالماء 

وال�سابون

Use an alcohol-based 
hand sanitizer if soap 
and water are not 
available

ا�ستخدام مطهر 
الأيدي اإذا لم 

يتوفر الماء 
وال�سابون

أعراض اإلصابة بالفيروس

اإلصابــة  أعــراض  ظهــور  حــال  فــي 
بالتالــي: ينصــح  تنفســية  بعــدوى 

 في حال ظهور أي أعراض لإلصابة بعدوى تنفسية
يرجى التوجه لمستوصف المصنع أو إلى أقرب مستوصف

طريقة الســام والتحية بين األشخاص 
مثــل  تنفســية  أعــراض  وجــود  أثنــاء 

ــزكام ــة وال الكح

الحمى
Fever

�صداع الراأ�س
Headache

التهاب الحلق
Sore Throat

�صيالن الأنف
Runny Nose

الكحة
Cough

التهاب رئوي
Pneumonia


