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كة / المنشأة  _________________ ________________________________________: __[Company/Facility]  الشر

ي هذا المصنع
 
 __________________: _________________________________ [cases at this plant]#    عدد الحاالت ف

 ________________________________________________________: [Date of this update] تاري    خ هذا التحديث 

 ____________________ : ____________________[Local health center]   اسم المركز الصحي المحلي الذي يقدم االختبار 

 _______________ ____________ :________________________[Tele# of health center]  رقم هاتف المركز الصحي 

 
وس كورونا )  . هناك حاالت إصابة مؤكدة  COVID -19يؤثر فير

ً
 وعالميا

ً
ي والية كارولينا الشمالية ومحليا

 
( عىل العديد من المجتمعات ف

ي عملياتنا وسياساتنا للحد من خطر  
 
ات ف ي هذه المنشأة. صحتك مهمة جدا بالنسبة لنا. لقد أجرينا تغيير

 
 بير  العمال هنا ف

ً
حدثت مؤخرا

ي الحفاظ عىل
 
وس للمساعدة ف   صحتك وأمانك.  التعرض للفير

 
وس. قد يتابع   ي االستجابة لهذه الحاالت برسعة للحد من انتشار الفير

 
تعمل منشأتنا مع مسؤولي الصحة المحليير  والدوليير  للمساعدة ف

ي   لتقييم  قسم الصحة أو المركز الصحي مع زمالء العمل واألرس واألصدقاء الذين كان لديهم اتصال بالعمال الذين ثبتت إصابتهم بشكل إيجاب 
 ما إذا كانوا يعانون من أعراض. قد تتم إحالة أي شخص لديه أعراض لالختبار. 

 
وس ) ي من أعراض فير

 لالختبار ألي عامل يعاب 
ً
 وتقييما

ً
 طبيا

ً
الصداع والتهاب  ( مثل COVID-19يقدم المركز الصحي المذكور أعاله تقييما

ي   الحلق والتعب والسعال والحىم. 
ي بدون  سيتم تقييم أي شخص يعاب 

من أعراض أكثر حدة مثل ضيق التنفس أو عدم القدرة عل المشر
ي أو نقله إل قسم الطوارئ. مساعدة   عىل الفور من قبل عامل طب 

 
وس ) ل إذا كنت تشعر بأعراض فثر ي المث  

 
(، حتى إذا كانت لديك أعراض  COVID-19نحن نشجعك عل طلب إجازة مرضية والبقاء ف

 أل خفيفة. 
ً
وس )من المهم جدا (، حبى األعراض البسيطة مثل الصداع والتهاب الحلق، االتصال COVID-19ي شخص يشعر بأعراض فير

ي مكان  
وس ف  ي الحد من مدى انتشار الفير

ي والتقييم لالختبار. سيساعد اتخاذ هذا اإلجراء ف  بالمركز الصحي أعاله أو طبيبك للتقييم الطب 
ي 
ي الحد من مدى انتشاره ف 

ي إيقاف   عملك كما سيساعد ف 
مجتمعك. من خالل االستجابة عندما يكون لديك أعراض، يمكنك المساعدة ف 

 منك، مثل كبار السن أو شخص مصاب  
ً
 تنقذ حياة شخص آخر قد يكون أكير ضعفا

ً
وس لعائالتك ومجتمعك. قد تكون أيضا انتشار الفير

 بمرض مزمن. 

 
ُيسمح لهم بدخول المنشأة أو نقلها إل المنشأة. سيتم تشجيع العمال الذين يعانون من  قد يتم إرسال العمال المرض  إل منازلهم أو قد ال 

وس ) وس حبى ال  COVID-19األعراض وخاصة أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفير ( عىل عزل أنفسهم عن اآلخرين أثناء تعافيهم من الفير
هم.  وس إل أفراد أرسهم أو زمالء العمل أو غير  ينقلوا الفير

 
 لها )مثل اإلجازة  إذا  

ً
فك حول سياساتنا أو أي مساعدة قد تكون مؤهال ج  التحدث إل مرسر كانت لديك مخاوف بشأن خسارة عملك، فير
وس ) كة التأمير  الصحي الخاصة بك، حيث أن بعضها يتنازل عن تكاليف اختبار أو عالج فير (.  إذا لم  COVID-19المرضية(. تحقق مع رسر

 ،  فاتصل بالمركز الصحي المذكور أعاله. يكن لديك تأمير  صحي

 
وس:   طرق حماية نفسك من الفير

 أقدام عن اآلخرين.  6حافظ عىل مسافة مادية ال تقل عن  •

 ثانية عىل األقل بالماء والصابون(.   20اغسل يديك بشكل صحيح ) •

 تجنب لمس وجهك بأيٍد غير مغسولة.  •

 من يديك   •
ً
ي مرفقك أو منديل بدال

لحماية نفسك واآلخرين من الجراثيم. ال تعيد استخدام المناديل  قم بالسعال أو العطس ف 

 الورقية. 

 استخدم أقنعة الوجه أو قطعة قماش من نوع ما حول أنفك وفمك عندما تكون حول اآلخرين.  •

 


