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 أنه مطلوب قناع في األماكن المزدحمة أو عندما تشعر بالارتِد 

 في المنزل إذا كنت مريضا    الرجاء إبق   
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على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها، إال أن مرض كورونا ال يزال موجودًا وال  
بشأن مرض كورونا   مانشستر إرشاداتلذلك نرجو منك إتّباع يزال وقتًا مقلقًا للكثيرين. 

 .والصحة

وتجنب  مرض كورونا  ب  أيام على األقل إذا كنت مصابا    5بق في المنزل لمدة  إ
 باآلخرين االتصال 

بالفعل فهذا يساعد   -استمر في غسل يديك بانتظام    

 الداخل للحد من انتشار الفيروس في خرين باآل  إلتقيتاترك النوافذ مفتوحة إذا 

  لم يفت األوان بعد   - لقاحقبول عرض ال يرجى 
www.manchester.gov.uk/getmyjab  

 ؟بشأن كورونا مخاوف  
أو أرسل    ، 08008403858تصل بخط مساعدة كورونا في مانشستر على الرقم  إ 

 . 07890036892رسالة نصية إلى  
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