فیوس الكرونا في أندأوي
معلومات مھمة عن وضع ر
ظهرت أول حاالت عدوى الكرونا يف بلدية أندأوي يف منتصف شهر آب حيث عدة أشخاص اصيبوا بالعدوى .عندنا يف
الصح ويتابعون حاالت العدوى بعناية .يستطيع األطفال أن يذهبوا اىل الروضة
أندأوي عاملي ماهرين يف الجهاز
ي
والمدرسة بأمان
ت مكانرا كان أح رد
ل فر وجھك أ رو اذا لمس ر
الفیوس بسھولة ،وبمجرد أن یعطس شخص أو یسع ر
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حاملی ر
ك بعنایة وبشكل متكرر فر خالل النھار
اغسل یدی ر
وبی أي شخص آخر
احتفظ بمسافة بینك ر ر
ل
اتبع بدقة قواع رد الحجر الصحر واالنعزا ر
ال تخرج من المیل اذا كنت مریضا وال تستقبل زوار أ رو تزور
ي محل .وال
ب للتسوق من أ ر
أحدا وال تذھ ر
تذھب ال العمل أو المدرسة

اتصل برقم تلفون الكورونا
،اذا شعرت بأنك مصاب بالعدوى أو لدیك أي سؤل اتصل بھاتف الكورونا .أعراض الفیروس :حرارة ،سعال
صعوبة بالتنفس ،فقد حاسة الشم أو التذوق  ،ألم في الحلق أو الشعور بالمرض بشكل عام

رقم ھاتف الكورونا 941 79 513
یعمل الھاتف أیام األسبوع من األثنین وحتى یوم الجمعة من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  12ظھرا
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من المھم أن تتبع القواعد التالی رة اذا اضطررت للحجر الصحر أو االنعزرا ر
ك
ى یجب أن تعزل نفسك تمامرا عن بقیة الناس كذل ر
ب بالعدو ر
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عن أفراد العائلة التر تعیش
تبق فر غرفة لوحدك وتأكل لوحدك فر الغرفة وال تشارك العائلة
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ت ق رد تعرض ر
أمرا اذرا كن ر
بلد آخر علیھم ممارسة الحجر الصحر .یجب أن تبقر فر المیل وال تستطی رع الذھاب ال العمل
ي نشاطات أخرى .لكن تستطی رع الخروج للمشر لوحدك
أو المدرسة أو أ ر

معلومات اضافی رة
تجد ھنا المعلومات الحدیثة عن الوضع فر أندأوي باللغة الیویجیة وبلغات متعددة أخرى
www.andoy.kommune.no/korona-info
www.facebook.com/andoy.kommune
www.imdi.no/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak
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