כל מה שאתם צריכים לדעת על וירוס הקורונה
)(Covid -19

מהו וירוס הקורונה
?(Covid -19)

What is Coronavirus (COVID-19)?

It is a virus that can spread quickly and widely.

זהו וירוס מדבק שמתפשט מהר מאוד

What are the symptoms?

חום
fever

כאב גרון

sore throat

? מהם הסימפטומים

שיעול

coughing

נשימה
קוצר
shortness
of breath

?מי נמצא בסיכון הידבקות

Who is at risk?
You are more likely to get COVID-19 if

יכול להיות שאתם נושאים את הנגיף אם

you have been near anyone with COVID-19

(Covid -19) אם שהיתם בקרבת נשאי הנגיף

you have been overseas in the last 14 days

 ימים האחרונים14-אם שהיתם בחו״ל ב

? ההידבקות
לאחר
גבוה יותר
בסיכון
נמצא
COVID-19 can be more serious for people
who have
diabetes,
kidney
failure,
low מי
 בעלי מערכת חיסון לקוייה או מבוגרים/  אנשים עם בעיית כליות/ חולי סכרת
immunity, or are older.

How you can stop it from spreading

ה למנוע/ה יכול/איך את
?את התפשטות הוירוס

The virus spreads from
person
person.עובר
This
is what
you
לאדם
מאדםto
בהדבקות
שהוירוס
מכיוון
can do
to help את
stopלמנוע
it. אלא הדברים שאתם יכולים לעשות בכדי
ההתפשטות

יותר
עדיףhands
לפחות ואף
הידיים עם סבון
רחצו את
Wash
your
with שניות
soap 20
forלמשך
20 seconds
or more

and dry them with a hand
dryer
נייר
מגבוןorאוpaper
 מייבשtowel
יבשו את הידיים עם

Use a tissue when you ת/מתעטש
cough or ה/שאת
sneezeי במגבון נייר/השתמש

or use your elbow when
you cough
or sneeze
ההתעטשות
לכסות את
השתמשו במרפק כדי

Throw away paper towels and tissuesהשליכו את המגבון לפח

Do not touch your face

אל תגעו בפנים

Stay home if you are sick

הישארו בבית אם אתם חולים

Stay away from sick people

התרחקו מאנשים חולים

Stay away from big groups
of people
משתתפים
הימנעו ממפגשים עם הרבה

Try to stay 1.5 metres away from people you do not live with.
מתגוררים
 מטר מאנשים1.5 שמרו מרחק של
This is called
“social שאינם
distancing”

 מושג זה נקרא ״התרחקות חברתית״.איתך באותו הבית

 אוhug,
להתחבק
,ידיים
מללחוץ
לאלתר
הימנעו
Do notאנשים
shakeלנשק
hands,
or kiss
people
you do
not live
with
שאינם מתגוררים איתך באותו הבית

Need help?

?צריכים עזרה

שעות ביממה
24 need
זמיניםadvice
 אנו1800
במידה ויש לכם שאלות או שתרצו
If you
call 020 0801800 020 להתייעץ
080 any time
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