
اعمل من المنزل إذا استطعت. إذا لم تتمكن من العمل من المنزل ، فارجع إلى العمل.
يجب عليك التحدث مع صاحب العمل الخاص بك حول تقليل المخاطر الخاصة بك. إذا لم 

تتمكن من اتخاذ ترتيبات بديلة ، فقد يكون صاحب العمل قادًرا على إحالتك إلى اإلجازة.

يجب أن يذهب األطفال األشد عرضة سريريا إلى المدرسة اعتباًرا من 1 أبريل 2021 وأن 
يتبعوا تقييمهم للمخاطر.

يجب على األطفال األشد عرضة سريريا والذين يعيشون مع شخص يحمل شهادة األشخاص 
شديدي العرضة سريريا CEV االستمرار في الذهاب إلى المدرسة.

يُنصح بمواصلة التسوق عبر اإلنترنت حيثما أمكن ذلك. تتاح فترات التسوق ذات األولوية 
عبر اإلنترنت.

إذا كنت تريد الذهاب بنفسك ، فحاول أن تذهب في أوقات أكثر هدوًءا - وارتِد قناًعا للوجه في 
جميع األوقات، إال إذا كنت معفى من ذلك.

لن يتم توصيل الوصفات الطبية تلقائيًا مجانًا - تحقق مع الصيدلية الخاصة بك إذا كانت 
ستستمر في خدمة التوصيل.

سيبقى الدعم المحلي متاًحا لألشخاص األشد عرضة سريريا الذين يتخوفون من العودة إلى 
المتاجر والصيدليات.

بشكل عام ، يُنصح بالحد من عدد التفاعالت االجتماعية التي تجريها.
عندما تسمح لك القوانين بمقابلة أشحاصا آخرين من خارج أسرتك ، فإن خطر إصابتك 

بـالكوفيد-19 يكون أقل مما إذا كنت تقابل الناس في الهواء الطلق.
عندما يُسمح لك بمقابلة اآلخرين في الداخل ، حافظ على تهوية المنطقة جيًدا عن طريق فتح 

النافذة.

يُنصح بعدم السفر ما لم يكن ضروريًا وبتوخي المزيد من الحذر عند استخدام وسائل النقل 
العام - حافظ على المسافات وارتدي قناعا في جميع األوقات ، ما لم تكن معفى.

يجب أن تستمر في الوصول إلى الرعاية والدعم اللذين تحتاجهما - وهذا يشمل أي مستشفى أو 
موعد لتقديم رعاية والذي تذهب إليه عادةً.

جميع األشخاص األشد عرضة سريريا الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاًما مؤهلون اآلن لتلقي 
اللقاح. إذا لم تكن قد حصلت على اللقاح األول بعد ، فاتصل بالرقم 119 أو احجز عبر اإلنترنت 

.www.nhs.uk/covid-vaccination على
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