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ن يمار ارشادات عن ممارسة الرياضة والت  

النادي الرياضي اتخذ قرار يناسب  . ان تتمرن جسديا فمن المؤكد ان جيد ان تستمر في ممارسة النشاط الرياضيمن ال

سؤال المدرب عن التعليمات, يمكنك لحد من انتشار العدوىالتمارين ويناسب ا  

حتى تحد من العدوى ى خارج القاعات *الكثير من النوادي الرياضية حولت التدريب ال  

في النادي    المالبس تغييرغرف غير مالبسك في البيت وليس في  *  

الماء من الحنفية بشكل مباشر  و ال تشرب نينة مياه الشرب الخاصة بك *التشارك شخص اخر ق  

   *اغسل يديك بالماء والصابون بعد وصولك البيت  

 نصائج خاصة للشباب 

و مؤسسة الطوارئ مؤسسة الصحةكمصادر موثوقة على المعلومات من ابق على اطالع   

الحد من انتشار االشاعة  في ة وساعد صدقاء هذه المعلومات الصحيح*شارك االهل واال  

ذا الوقت ا في ههذا مهم جد المراكز الصحيه وغيرها.واصل مع تمساعدة االخرين في الر في *استم  

رج  خا التجمع هذه االرشادات تشملشخص تشمل حتى الشباب.  50*االرشادات حول عدم التجمع الكثر من 

بيتلوداخل ا  

احد.  مع المدرسة. اتصل بهم ان احتجت الحديثتذكر ان المعلمين وموظفين المدارس مازالو متواجدين في   

دت النصائح من قبل مجموعة عمل منتسبة إلى أقسام الطب المهني والبيئي  اع 

ومع اختصاصيين لهم خبرة العمل في صفوف الرعاية الصحية وكذلك اإلرشاد الصحي في المناطق المتعددة  

ات و التي تعاني من اكتظاظ السكان في مدينة ستوكهولم، غرينبرغ و مالمو.المعلومات الصحية تتطابق  الثقاف

وتستند معلومات منظمة الصحة السويدية وتكون مكملة لها وكذلك تستند معلومات منظمة الصحة العالمية. دققت  

 هذه المعلومات من قبل طب العدوى

www.artcovid.se 

http://www.artcovid.se/



