 19ديفوك ةحئاج ءانثأ كتمالس ىلع ظافحلل حئاصن

رياشكروو ناكسل ةيموكحلا تاداشرإلا صخلم

ةنمزم ةيحص تالكشم مهيدل وأ ،رثكأ وأ اًماع  70رمعب صاخشألا
لماوحلا وأ )ازنولفنألا حاقلل نوقحتسملا(

ناكمإلا ردقب لزنملا رداغت

:ةيفاضإ تاطايتحا ذاختاب ةدشب كحصن
يف رمتست نأ نكمملا نم
نم تارايزلا يقلت
نكل كل نيمعادلا صاخشألا
ضارعأ هيدل نم لك
هيلع بجي -19ديفوك
اًمامت كنع داعتبالا
وأ ةلئاعلا نم بلط
ناريجلا وأ ءاقدصألا
ةيودألاو تابلطلا راضحإ
باب ىلإ اهليصوتو
كلزنم

معدلا ىلإ جاتحت تنك اذ
ةعطاقم سلجمب لصتا
01926 410410
 -رياشكروو

مل اذإ( لمعلا لجأ نم الإ جرخت ال
)،لزنملا نم لمعلا كناكمإب نكي
راضحإل رجاتملا ىلإ باهذلا
ءاضقل ،ةيرورضلا تابلطتملا
يأ راضحإ ،قلطلا ءاوهلا يف تقو
تنك اذإ ،ةيبط تابلطتم
ميدقتل وأ رطخ يف كنأ دقتعت
ةياعرلا

،لزنملا نم كجورخ لاح
رتم  2ةفاسم ىلع ظفاح
صاخشألا نيبو كنيب
تاقوألا لك يف نيرخآلا

ةيحص تالكشم نم نوناعي ال نيذلا صاخشألا
ةنمزم
ناكمإلا ردقب لزنملا رداغت

مل اذإ( لمعلا لجأ نم الإ جرخت ال
)،لزنملا نم لمعلا كناكمإب نكي
راضحإل رجاتملا ىلإ باهذلا
تقو ءاضقل ،ةيرورضلا تابلطتملا
يأ راضحإ ،قلطلا ءاوهلا يف
دقتعت تنك اذإ ،ةيبط تابلطتم
ةياعرلا ميدقتل وأ رطخ يف كنأ

،لزنملا نم كجورخ لاح
 2ةفاسم ىلع ظفاح
نيبو كنيب رتم
يف نيرخآلا صاخشألا
تاقوألا لك

درجمب كيدي لسغا
لزنملل كلوصو

درجمب كيدي لسغا
لزنملل كلوصو

ىلع كلوصح نم دكأت
يتلا ةيبطلا ةدعاسملا
لاصتالا لالخ نم اهجاتحت
تامدخلا وأ ماعلا كبيبطب
ربع( ىرخألا ةيساسألا
)فتاهلا وا تنرتنإلا

ىلع كلوصح نم دكأت
يتلا ةيبطلا ةدعاسملا
لاصتالا لالخ نم اهجاتحت
تامدخلا وأ ماعلا كبيبطب
ربع( ىرخألا ةيساسألا
)فتاهلا وا تنرتنإلا
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 19ديفوك ةحئاج ءانثأ كتمالس ىلع ظافحلل حئاصن

رياشكروو ناكسل ةيموكحلا تاداشرإلا صخلم

-19ديفوك ضارعأ مهيدل نيرخآ عم نوشيعي نيذلا صاخشألا

)ةيعيبطلا قوذتلا وأ مشلا ةساح يف ريغت وأ نادقف وأ ةرارحلا ةجرد يف عافترا وأ لصاوتم ديدج لاعس(

ةيفاضإلا تاطايتحالا ذاختاب ةدشب كحصنن
:ةيلاتلا
 2ةفاسم ىلع ظفاح
نيبو كنيب رتم
كعم نيميقملا دارفألا
اذإ لزنملا سفن يف
نكمأ

 14ةدمل كلزنم رداغت ا
روهظ لوأ دعب موي
صخشلا ىلع ضارعألل
*هعم شيعت يذلا

وأ ةلئاعلا نم بلط
ناريجلا وأ ءاقدصألا
تابلطلا ليصوت
كلزنم باب ىلإ ةيودألاو

مادختسا مدع لواح
يف ةكرتشملا تاحاسملا
،خبطملاك هسفن تقولا
تارود ،ةشيعملا ةفرغ
فشانم مدختساو ،هايملا
ةلصفنم

تامدخ وأ فتاهلا مدختسا
لاصتالل تنرتنإلا
وأ ماعلا كبيبطب
ةمدخ يأ ىلع لوصحلا
ىرخأ ةيرورض

فظنو كيدي لسغا
نكامألاو حطسألا
نيب/اًريثك ةكرتشملا
رخآو مادختسا لك
جاتحتس ،ضارعأ كيلع ترهظ اذإ
دعب مايأ  7ةدمل لزنملا يف ءاقبلل
ضارعألا ءدب

،معدلا ىلإ جاتحت تنك اذإ
ةعطاقم سلجمب لصتا
:مقرلا ىلع رياشكروو
0800 408 1447

: bit.ly/Covid_WhatToDoانه نم ةيموكحلا تاداشرإلا عجار ليصافتلا نم ديزمل*

-19ديفوك ضارعأ مهيلع رهظت نيذلا صاخشأل

ةساح يف ريغت وأ نادقف وأ ةرارحلا ةجرد يف عافترا وأ لصاوتم ديدج لاعس(
)ةيعيبطلا قوذتلا وأ مشلا

مايأ  7ةدمل كلزنم رداغت ال
نسحتلاب رعشت ىتح وأ

وأ ةلئاعلا نم بلط
ناريجلا وأ ءاقدصألا
تابلطلا ليصوت
كلزنم باب ىلإ ةيودألاو

،معدلا ىلإ جاتحت تنك اذإ
ةعطاقم سلجمب لصتا
:مقرلا ىلع رياشكروو
0800 408 1447
ةماعلا ةحارجلا بيبطب لصتا
وأ ةيلديصلا وأ كب صاخلا
اذإ .باهذلا لبق ىفشتسملا
،كيدل -19ديفوك ضارعأ تءاس
وأ  111.nhs.ukةرايزب مق
لصتا : 111.مقرب لاصتالا
ئراوطلا ةلاح يف : 999مقرب

111.nhs.uk
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 19ديفوك ةحئاج ءانثأ كتمالس ىلع ظافحلل حئاصن

رياشكروو ناكسل ةيموكحلا تاداشرإلا صخلم

*ًيريرس ديدش فعض نم نوناعي نم عم نوشيعي نيذلا صاخشألا
وأ فتاهلا مدختسا
تنرتنإلا تامدخ
لاصتالل
وأ ماعلا كبيبطب
يأ ىلع لوصحلا
ىرخأ ةيرورض ةمدخ

وأ ةلئاعلا نم بلط
ناريجلا وأ ءاقدصألا
تابلطلا راضحإ
اهليصوتو ةيودألاو
كلزنم باب ىلإ

عم كلصاوت ىلع ظفاح
نم كتلئاعو كئاقدصأ
تنرتنإلا ةكبش لالخ
فتاهلا وأ

ردقب لزنملا رداغت ال
ناكمإلا

مل اذإ( لمعلا لجأ نم الإ جرخت ال
)،لزنملا نم لمعلا كناكمإب نكي
راضحإل رجاتملا ىلإ باهذلا
تقو ءاضقل ،ةيرورضلا تابلطتملا
يأ راضحإ ،قلطلا ءاوهلا يف
دقتعت تنك اذإ ،ةيبط تابلطتم
ةياعرلا ميدقتل وأ رطخ يف كنأ

:ةيلاتلا ةيفاضإلا تاطايتحالا ذاختاب ةدشب كحصنن
رتم  2ةفاسم ىلع ظفاح
دارفألا نيبو كنيب
سفن يف كعم نيميقملا
نكمأ اذإ لزنملا
تاحاسملا مادختسا مدع لواح
هسفن تقولا يف ةكرتشملا
،ةشيعملا ةفرغ ،خبطملاك
مدختساو ،هايملا تارود
ةلصفنم فشانم
حطسألا فظنو كيدي لسغا
ةكرتشملا نكامألاو
مادختسا لك نيب/اًريثك
رخآو

: bit.ly/Covid_shielding_guidanceانه نم ةيموكحلا تاداشرإلا عجار ليصافتلا نم ديزمل*

مهراطخإ مت نيذلا صاخشألا( *ًيريرس ديدش فعض نم نوناعي نيذلا صاخشألا

)نييحصلا نييئاصخألا دحأ وأ ةينطولا ةيحصلا تامدخلا ةئيه نم باطخ ةطساوب
وأ ةلئاعلا نم بلط
ناريجلا وأ ءاقدصألا
تابلطلا ليصوت
باب ىلإ ةيودألاو
كلزنم
لسغت نأ ىسنت ال
ءاملاب ماظتناب كيدي
 20ةدمل نوباصلاو
لقألا ىلع ةيناث

عم كلصاوت ىلع ظفاح
لالخ نم كتلئاعو كئاقدصأ
فتاهلا وأ تنرتنإلا ةكبش

ردق لزنملا يف قبا
ىلع ظفاحو ناكمإلا
جراخلا يف تارايزلا
ىلع( ىندألا دحلا ىلإ
ةرم لاثملا ليبس
).اًيموي ةدحاو
كدادمإ ةلصاوم صاخشألل نكمي
اهجاتحت يتلا ةياعرلا وأ معدلاب
تناك اذإ كلذ مهنكمي ال نكل
انوروك سوريفل ضارعأ يأ مهيدل

لصتا ،معدلا ىلإ جاتحت تنك اذإ
ىلع رياشكروو ةعطاقم سلجمب
: 0800 408 1447مقرلا

ةماعلا ةحارجلا بيبطب لصتا
وأ ةيلديصلا وأ كب صاخلا
اذإ .باهذلا لبق ىفشتسملا
،كيدل -19ديفوك ضارعأ تءاس
وأ  111.nhs.ukةرايزب مق
لصتا : 111.مقرب لاصتالا
ئراوطلا ةلاح يف : 999مقرب

111.nhs.uk

111

www.warwickshire.gov.uk/coronavirus

