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We at Bolton Clarke take the health and safety of you and our staff very seriously.

This information is for you on how we are working to protect you during the 
Coronavirus outbreak. This will help you stay up to date and help us to prevent  
the spread.

As a health care service, we closely follow the advice from the Australian 
Government and their Chief Medical Officer.

How Coronavirus (COVID-19) is spread

Coronavirus is spread from person to person through:

• Close contact with a person who has the virus

•  Contact with droplets from a person who has the virus and who is coughing or 
sneezing

•  Touching things or surfaces (e.g. doorknobs or tables) that have droplets on them 
from a person who has the virus, and then touching your face1.

Practising good hand hygiene and covering your face with your bent elbow when 
you sneeze, or cough is the best defence against most viruses.

•  Wash your hands often with soap and water, before and after eating and after 
using the toilet

•  Cover your face with your bent elbow when you cough or sneeze, put used tissues 
in the bin and wash your hands

• Avoid being close to others, stand more than 1.5metres away.
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Information for you   
- Coronavirus (COVID 19) 

Reference: 1. Australian Government (2020). Advice fact sheets on Coronavirus (COVID 19).

نحن في Bolton Clarke نأخذ على محمل الجد صحتك وسالمتك وصحة وسالمة موظفينا.

هذه المعلومات هي لك بخصوص كيفية عملنا لحمايتك أثناء تفشي Coronavirus. سيساعدك هذا على أن تبقى 
مطلعاً على أحدث المعلومات ويساعدنا على تجنُّب نقل العدوى.

كخدمة رعاية صحية، نتابع عن كثب نصيحة الحكومة األسترالية وأيضاً نصيحة كبير أطبائها.

 Coronavirus (COVID 19) كيف ينتقل

ينتقل Coronavirus من شخص آلخر من خالل:

• االتصال عن قرب بشخص مصاب بالفيروس

• مالمسة رذاذ مصدره شخص مصاب بالفيروس وهو يسعل أو يعطس

•  لمس األشياء أو األسطح )مثل مقابض األبواب أو الطاوالت( التي تحتوي على رذاذ مصدره شخص مصاب 
بالفيروس، ثم لمس وجهك1.

القيام بتطبيق العادات الصحية لتنظيف اليدْين جيداً وتغطية وجهك بكوعك المنحني عند العطس أو السعال هو 
أفضل دفاع ضد معظم الفيروسات.

•  اغسل يدْيك بشكل متكرر بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض

•  غطي وجهك بكوعك المنحني عندما تسعل أو تعطس، ضع المحارم الورقية المستعملة في سلة المهمالت 
واغسل يدْيك

• تجنّب االقتراب من اآلخرين، قف على بعد أكثر من 1.5 متر.

 معلومات مخصصة لك -
 – Coronavirus (COVID 19)

Coronavirus (COVID 19). صحائف وقائع عن النصائح المتعلقة بـ الحكومة األسترالية (2020) المرجع :1. 
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Keeping you and our staff safe

Checking in

•  We will phone you and ask you four questions before visiting. This is to make sure 
you and everyone in your house are well before we visit and to reassure you that 
we are well too.

•  When we arrive at your house, we will ask questions on how you are feeling and 
may take your temperature.

Our staff: 

• Are well trained in infection control and prevention, including good hand hygiene.

• Will only come to work if they are well.

•  Have access to priority testing for Coronavirus if needed because we are a health 
care service.

•  Will work with you if you are interested in learning more about how you can do all, 
or part of your care.

Masks – advice from Australia’s Chief Medical Officer

• If you are well, you do not need to wear a mask when our staff visit.

• If you are well, our staff will not wear a mask when we visit.

•  Our staff will only wear a mask when they are caring for someone suspected or 
confirmed with Coronavirus or other viruses.

Arabic/English: Information for you – Coronavirus (COVID 19) April 2nd 2020_v1.0   Page 4 of 4

 Information for you   
- Coronavirus (COVID 19) 

الحفاظ على سالمتك وسالمة موظفينا

القيام بالتحقق

•  سنتصل بك ونطرح عليك أربعة أسئلة قبل زيارتك. وذلك للتأكد من أنك وكل من في منزلك بصحة جيدة قبل 
زيارتنا ولطمأنتك بأننا بخير أيضاً.

•  عندما نصل إلى منزلك، سنطرح أسئلة حول ما تشعر به وقد نقيس درجة حرارتك.

إن موظفينا:

•  مدربون تدريباً جيداً على مكافحة العدوى والوقاية، بما في ذلك النظافة الجيدة لليدْين.

• لن يأتوا إلى العمل إال إذا كانوا بصحة جيدة.

• لديهم أولوية الوصول لفحص Coronavirus إذا لزم األمر ألننا خدمة رعاية صحية.

•  سيعملون معك إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد حول كيف يمكن لك القيام بكل شيء، أو بجزء من رعايتك.

أقنعة - نصيحة من كبير أطباء أستراليا الحكوميين

• إذا كنت بصحة جيدة، ال تحتاج إلى ارتداء قناع عند زيارة موظفينا.

• إذا كنت بصحة جيدة، فلن يرتدي موظفونا قناعاً عند زيارتنا.

 Coronavirus سوف يرتدي موظفينا قناعاً فقط عندما يقومون برعاية شخص مشتبه به أو تم تأكيد إصابته بـ  •
أو بفيروسات أخرى

 معلومات مخصصة لك -
 – Coronavirus (COVID 19)


