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  ,ة@م@لعتلا ردوب ةرادا عمتجم انئازعا

 و انلافطا .ةم@حر و ةقداص و ةحتفنم انتالاصتا نوكت نا بجU ,كلذ قيقحتل .قMNفك لمعلل قدصت ال ة@لوؤسم انيدل ,اعم
  .انلوقعو ان̂_لق لخاد امئاد ة@م@لعتلا ردوب ةرادا عمتجم

 انيدل م@لعتلا سلجم .مj@لا عمتسp نحن .مهتاحnoقم و مهئارا نع مjنم دUدعلا برعا ,19 – د@فوdل ةcاجتسالا لصاون امن`ب
rلا عمتس@jم. sصخش ل rرعش xلضفالا وه ام لا@ح فلتخم روعش cال و هل ة~س{لا cسا cكلذ. Uنا �ع قفتن نا اننكم 
� اعم لمعلا و ش�علا�

  .ة~عص تارارق هجاون اع@مج اننا و دقعم رما ة@ملاع ةحئاج لظ �

� اونوكU نا بجU بالطلا نا دقتعن�
 ءدc عم .مهملعت عــــ��Nل صرفلا ةحاتال و ءامتنالاc قيمع ساسحاc اورعش�ل ةسردملا �

� ��اردلا ماعلا بالطلا�
� ة�nغتملا فورظلا عم حفاjن انناف ,ة@ساردلا لوصفلا ��

 عانقلا تالوكوتو�nل ه@نعت دق ام و انتعطاقم �
  .انب ةصاخلا

� ةعنقالا ءادترا لjش م@يقت ةداعا �ا جاتحن نا نكمملا نم ,كلذ عم و .دعc ادUدج ارارق ذختن مل اننا ملعلا ��ري�
 عم .ان`نا~م �

� كلذ عضو�
� امc تامولعملا نم �nثdلا سردن انناف ,را~تعالا ��

  :��U ام كلذ �

� تالاحلا  *�
� ەذخا ا@لحم و دال~لا ءاحنا عيمج ��

  .راش�نالا عــــN¥ و ىودعلا دUدش اتلد �nغتم ب£سx عافترالا �

را~ك ��§ب ة@باجUالا تالدعم تزفق امs .با~شلا ��§ب ةعفترم ة@باجUا تالدعم كانه نا ة�nخالا رمNرال ةعطاقم تانا@ب رهظت  *  
�©املا ̂عبسالا لالخ نسلا    

  .اضUا �

� دحاو ̂عبسا ةدمل تالاحلا لدعم عفترا و ,ا@لحم ءافش�سالا تالاح ددع دادزي  *�
  نع %25 نم »ªnاc رمNرال ةعطاقم �

�©املا ̂عبسالا    
  .                                                                     ةحصلا ةرازو تانا@بل اقفو ,�

  .حاقللا �ع لوصحلل دعc ��§لهؤم ة@م@لعتلا ردوب ةرادا بالط لs س�ل  *

 اهيدل رمNرال ةعطاقم نا نم مغرلا �ع .صاخ لjشx اUدحت لثمU ةعنقالا ەاجت انجهن ه@لع نوكU نا بجU ام دUدحت نا
 ��§ب نزاون اضUا نحن .انيدل رارقلا ذاختا هجوتس �²oلا ىرخالا لماوعلا نم دUدعلا كانه نا الا ,ضع~لا نم �عا م@عطت لدعم
  .ةقفاوتم �nغ ة@لحملا و ة@ئالولا و ة@نطولا تاداشرالا ناف ,مويلا نم ارا~تعا و ,سرادملل ة@حصلا تاداشرالا �nيغت

� ملعلا لصاونس اننا وه اهنامض اننكم²o� Uلا تcاوثلا دحا .هc رمن يذلا رمتسملا �nيغتلا نم نوط~حم ,م³لثم ,نحن�
 ةحلصم �

�اضا لصاوت عقوت مjنكمU .انعمتجم و انيفظوم و انبالط�
  .ةسردملا ءدc ل~ق �

� ركفت و الهؤم تنك ذا�
� .كلذc ما@قلا ���nف ,م@عطتلا �ع لوصحلا ��

 دعاسr نا نكمU هنا دقتعن .كرا@تخا وه اذه ,ةUاهنلا �
��
� انبالط ءاقcا ��

  .ةسردملا �

 

  .ةرمتسملا مjتªا¶¥ �ع م³ل اركش

 

 

  ,ريدقتلا صلاخ عم

according to health department data. 
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https://youtu.be/BZe18lP2odY 

 


