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 مجلس مدینة لیدز     

 دزیاإلرشادات المحدثة لمجموعة الحمایة في ل

 .البقاء في المنزل للحمایة إرشاد/أغسطس 1توقف بدایة من 

أعلنت الحكومة أنھ لم یعد من  ،انخفاض معدالت العدوى بفیروس كورونا بعد أن وصلت إلى ذروتھا عقب
باتباع اإلرشادات یمكنك استئناف الخروج البقاء في المنزل للحمایة، وفي حال أولیت اھتماًما أكبر الضروري اآلن 

 بسالم.إلى المتاجر وأماكن العبادة أو مواقع العمل 

 ، برجاء اتباع نصائحھعالجك الطبي الحالي بسببوفي حال أخبرك طبیبك باستمرار البقاء في المنزل 

 

 

  

 للبقاء آمنًا، علیك

وخاصة عند اغسل یدیك بانتظام 
 العودة إلى المنزل

 
ارتدي أقنعة الوجھ خارج المنزل، 

وخاصة إذا كنت في مكان مغلق أو 
على مسافة ال تستطیع الحفاظ 

 جسدیة بینك وبین اآلخرین

 
حافظ على مسافة جسدیة بینك وبین 
 اآلخرین أثناء تواجدك خارج المنزل

 

 اعطس في كوعك أو في مندیل، ثم ألقھ في الحال في سلة المھمالت واغسل یدیك مباشرةً. •
 .في أوقات الذروة وخاصة المغلقة تجنب األماكن المزدحمة •
 بطبیبك العام أوبذل الجھد للحفاظ على حالة صحیة جیدة برجاء االتصال حة أو في حال شعورك بعدم الرا •

 ر قسم الطوارئ والحوادث.أو زُ  999اتصل ب أو  111ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة 
 ابق في المنزلفي حال شعرت بأعراض فیروس كورونا، ال تذھب إلى المستشفى أو طبیبك العام ولكن  •

  for-www.nhs.uk/ask-                            موقع:  أو زر  119، ثم اتصل برقم وأجري االختبار
test-coronavirus-a 

 

 

 

 

 

 

ولذا اتخذ جمیع االحتیاطات  ،ومن الممكن زیادة المعدالت مرة أخرى الزال فیروس كورونا یشكل خطًرا 
 للبقاء آمنًا.

البقاء في المنزل إصدار إرشاداتیمكن استئناف في جال ارتفاع معدالت العدوى مرة أخرى،                        

      ، وسوف یھدف ذلك للمساعدة في الحفاظ على سالمتك.للحمایة                    

http://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
http://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
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 والعمالةالعمل 

في حال واجھت مخاوف صحیة تتعلق بالعودة إلى العمل تحدث مع طبیبك القادر على إسداء المشورة  •
 إلیك شخصیًا.

 صاحب العملفي حال عدم قدرتك على العمل من المنزل، یمكنك اآلن العودة للعمل في حال اتفقت مع  •
 على األسالیب المتبعة للعودة مع الحفاظ على سالمتك.

المواطنین بمدینة لیدز على  إرشاداتفي حال لم تتفق مع صاحب العمل، یمكنك االتصال بخدمات  •
 المتعلقة بالعمالة. اإلرشاداتللحصول على  01132234400الرقم 

موقع العمل، ویمكنك اعتقدت عدم سالمة یمكنك أیضا إخبار صاحب العمل بشكل سري في حال  •
 .0300 790 6787االتصال بإدارة الصحة والسالمة على الرقم 

 ھل تشعر بالقلق من العودة للحیاة "الطبیعیة؟

قلقین من العودة للحیاة  الذین مكثوا في المنزل للحمایة في لیدز من لست الوحید، فھناك اآلالف من األشخاص
 وف تحد من فرصة إصابتك بالفیروس بشكل كبیر.، وفي حال اتبعت نصائح السالمة سالطبیعیة

 :ـِ ننصحك ب

 وال تفعل جمیع األشیاء في نفس الوقت. وفق معاییرك الخاصة قنطالالا. 1

 عند الحاجة إلیھا.لب المساعدة والنصیحة ط. 2

ة للصح، ویمكنك التواصل على مدار الساعة مع خط المساعدة من المھم الحصول على الدعم في حال شعورك بالقلق
 .0800 183 0558العقلیة على الرقم 

 ابق على اطالع

 أحدث اإلرشادات الدولیة والمحلیة للحفاظ على سالمتك.على ابق على اطالع 

 

 

 والمؤنالتسوق والوصفات الدوائیة  

ي ، وفلن یستمر تسلیم صنادیق الطعام أو الوصفات الدوائیة أو المؤن بشكل دوري
 الحصول علىالوطني بعد خطاب حمایتك، سوف تكون لك األولویة في  فریق العملحال التسجیل في 

األغراض الحیویة في التوصیل المنزلي من السوبر الماركت، وفي حال كنت قلقًا حیال الحصول على 
وفي حال ، 01133781877صورة آمنة یمكننا إیصالك بالمتطوعین القادرین على المساعدة. اتصل بالرقم 

  01133760330طعام یمكنك االتصال بالرقم: الحاجة الطارئة لل
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 ساین الیف دلیل      رقم الرسائل النصیة عبر اإلنترنت        الھاتف
1877 378 0113 leeds.gov.uk/shielding 07480632471 leeds.gov.uk/shielding 

 


