
فيروس كوفيد-19: 
معلومات لفائدة المشاركين 

في االجتماعات



تعمل الويبو حاليا بشكل وثيق مع 
السلطات السويسرية ومع نظيراتها من 

وكاالت األمم المتحدة لضمان سالمة 
وعافية المشاركين في االجتماعات 

وموظفي الويبو. وقد اتخذت الويبو 
التدابير الالزمة للحد من خطر التعّرض 

لفيروس كوفيد-19 بأدنى مستوى 
ممكن، وهي تعكف على تنفيذ كل 

التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية والمكتب الفيدرالي السويسري 

للصحة العامة.



تدابير النظافة الخاصة التي اتخذتها 
الويبو

• السعي بشكل متكّرر إلى تنظيف األماكن 
وتطهيرها.

• إيالء انتباه خاص عند تحضير الوجبات في كل 
مطاعم الويبو.

ضمان توافر المطهرات اليدوية على نطاق   •
واسع في كل المباني.

الوقاية والتدابير االحتياطية الشخصية
السعي بتكرار إلى تنظيف اليدين بالماء   •

والصابون )40-60 ثانية( أو بمادة مطّهرة 
تحتوي على الكحول )20-30 ثانية(.

تفادي لمس األنف والعينين والفم إذا كانت   •
اليدان غير مغسولتين أو غير مطّهرتين كما 

ينبغي.
تغطية الفم بمرفق الذراع أو منديل أحادي   •

االستعمال عند السعال أو العطس.
تفادي االختالط عن كثب بأي شخص مصاب   •

بحمى أو سعال أو صعوبة في التنفس.
اّتباع التعليمات والتوصيات المحلية  •

في حالة الشعور بأعراض مرضية 
خالل اجتماع

تفادي االختالط بأشخاص آخرين واالعتزال   •
على الفور.

المكوث بعيدا عن الغير بمسافة ال تقّل عن   •
مترين )6 أقدام(.

التماس المرافقة إلى وحدة الويبو الطبية   •
مين  الواقعة في مبنى GBII – يمكن للمنظِّ

أو عناصر األمن تولي مهمة المرافقة إلى 
الوحدة الطبية.

في حالة الشعور بأعراض مرضية خارج 
ساعات االجتماع أو في حالة أي طارئة 

طبية أخرى
تفادي االختالط بالغير وتفادي األماكن   •

العمومية.
البقاء في المنزل أو في مكان اإلقامة في   •

حالة الشعور بأعراض مرضية أو حمى أو 
أعراض تنفسية.

عدم القدوم إلى االجتماع أو إلى مباني   •
الويبو.

مي االجتماع و/أو وحدة الويبو  إبالغ منظِّ  •
 الطبية )28 91 338 22 41+ / 

05 78 338 22 41+(، الذين سيتولون 
التنسيق مع السلطات السويسرية.

خّصص المكتب الفيدرالي السويسري للصحة   •
 العامة رقما هاتفيا مفتوحا 24 ساعة 

)00 00 463 58 41+(، يوّفر تعليمات 
ونصائح طبية.

ويظّل موظفو الويبو الطبيون على اتصال مستمر بمنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية 
السويسرية للتصدي ألي وضع صحي محتمل واإلجابة على أي أسئلة تتعلق بفيروس كوفيد-19.
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