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وس والمرض وطريقة انتقاله   حول الفير

وس  ە سبب  19-مرض کوفید وس أن يسبب التهابات SARS-CoV-2 فنر وس كورونا. يمكن للفنر  باسم فنر
ً
، الذي يشار إليه عادة

ي الجهاز التنفسي متفاوتة الخطورة. ينتقل 
وس فر وسات  الفنر بشكل رئيسي من خالل عدوى الرذاذ. يفرز الشخص المصاب فنر

ي تالمس تخرج عىل شكل قطرات 
ر أو أنف أو  من األنف والفم عند التحدث أو السعال أو العطس، والن  ي عير

األغشية المخاطية فر

ا إذا 
ً
وس إیلفم شخص آخر. يمكن أن تحدث العدوى أيض ي يلمسها اآلخرون ومن  نیالید  انتقل الفنر

قام المرء   ثم  من األشياء الن 

ر أو األنف أو الفم )عدوى التالمس( بنقل ي العير
وس إیل األغشية المخاطية فر  .الفنر

وس كورونا عن ط وس  يمكن أن ينتقل فنر ي الوقت الحایلي ما إذا كان فنر
ينتقل عن طريق   کورونا ريق التقبيل. من غنر المعروف فر

. يمكن أن يصاب الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض، ويمكنهم بعد ذلك نقل العدوى لآلخرين   .االتصال الجنسي

 

وس الماء والصابون وال التطهنر بالكحول أو درجات حرارة أع درجة مئوية. باإلضافة إیل ذلك، يموت  60ىل من ال يتحمل الفنر

ي الهواء الطلق
وس بشكل أرسع فر  .الفنر

 

 المجموعة المستهدفة والغرض 

 ماذا ينطبق الدليل؟عىل  و  هم المستهدفون بالدلیل من

ر ينطبق الدليل عىل األشخاص من   وي    ج، بغض النظر  کال الجنسير ي النر
عن حالة   الذين يبيعون أو يبادلون الخدمات الجنسية فر

ي هذا السياق، ي  واإلقامة. 
 .الخدمات الجنسية عىل أنه عمل تجاري ةبادلمبيع و   نظر إیلفر

 

ر الخدمات الجنسية حيث  ةبادلمينطبق الدليل فقط عىل بيع أو  ي.  یحصل اتصال جسدي بير  البائع والمشن 

 

 دلیلالغرض من ال

حن  إذا تم  و السيطرة عىل العدوى. الهدف هو حمايتك أنت وعمالئك من العدوى. ضمان يقدم الدليل نصائح حول كيفية  

ي الحد   بذلك  . إذا اتبعت اإلجراءات الموىص بها، فأنت 19-بکوفیدفقد تحدث حاالت اإلصابة  ملة،كا  تنفيذ اإلجراءات
تساعد فر

 .من العدوى

 

 مسؤوليةال

ي تقليل العدوى باتباع التدابنر األساسية لمكافحة العدوى  يتحمل كل شخص 
وي    ج مسؤولية متساوية للمساعدة فر ي النر

يقيم فر

ة  طوال ام. بعض النصائح األساسية هي الجائحة فن  ر ا، و  الن 
ً
ل إذا كنت مريض ر وغسل    آمنة من اآلخرین عىل مسافة  فاظحالالمنر

اتيجية الوطنية  نيديال   العدوى والحجر الصجي  تتبعوالعزل و  اتاالختبار إجراء هو لمکافحة العدوی . جزء مهم من االسن 



 

 

(TISK)  . 

 

ي تنطبق عىل الجميع، 
ر واللوائح الن  ي أو المحىلي سواء القوانير

ي هذا الدليل.  تعلو عىل ،عىل المستوى الوطنر
النصائح الواردة فر

 .تغریم المنتهكقد يؤدي انتهاك القواعد إیل و المحلية. يجب اتباع القواعد الوطنية و 

  

ي تنطوي عىل اتصال يجب أال تبيع أو تبادل الخدمات الجنسية 
ي الحجر  الن 

، أو  أو العزل جسدي إذا كنت أنت نفسك فر الصجي

ي من الحىم أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي إذا کنت 
 .تعانر

 

ي المتطلبات األساسية لمكافحة العدوىيجب عليك التأكد من بيع / تبادل الخدمات   .الجنسية بطريقة تلن 

 

 

-https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt هنا:  عامة عىل القواعد الوطنية   لمحةيمكن العثور عىل  

overregler- 

 

ي تعيش فيها. يمكن العثور عليها هنر  تع
ي البلدية الن 

ا عىل لوائح مكافحة العدوى فر
ً
 ا: ف أيض

https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon/# 

 

 ائح النص

، إذا اتبعتها، تساعدك عىل بيع أو تبادل الخدمات الجنسية بطريقة سليمة  ي
تراعي متطلبات فيما يىلي سلسلة من النصائح الن 

صعب اتباع جميع النصائح بشكل كامل. حاول  العدوى. نحن ندرك أن الظروف االجتماعية واالقتصادية قد تجعل من ال مکافحة 

ي ك الها قدر اإلمكان من أجلك ومن أجل وضعاتباع
ا عتبة منخفضة إل کن  تل . حيان 

ً
ي خضاع نفسك لال لديك أيض

دد فر ختبار ، وال تن 

 .القيام بذلك بانتظام

 

 نصائح عامة للوقاية من العدوى 

ين  أن تکون المسافة من اآلخرين، عىل األقل من  واحد، ويفضل آمنةحافظ عىل مسافة  •  من 

ي أو  •
ي منديل ورف 

ي اسعل فر
 مرفقباطن ال فر

 معقم الیدین الکحویلي اغسل يديك بشكل متكرر وجيد بالصابون والماء الفاتر أو استخدم  •

ي استخدام  •
 معانقة بدائل للمصافحة وال  فکر فر

ي  الزبونقم بإلغاء الموعد مع  •
  من السعال والحىم وسيالن األنف إذا كنت تعانر

 

 أو الزبونة الزبونعند إبرام اتفاق مع 

ي لديك وتأكد من أن  مکافحة عن قواعد الزبون ، أبلغ الزبونعند إبرام اتفاق مع  •
 يفهمها ويقبلها الزبونالعدوى الشخصية الن 

 قد سافر إیل الخارج مؤخًرا  الزبونا إذا كان م  اسأل ع •

ي الحجر الصجي  الزبونإذا كان ا م  عاسأل  •
ي من الحىم أو أعراض التهاب الجهاز التنفسي أو ،  أو العزلفر

 يعانر

ر  الزبونإذا كان ا م  عاسأل  • ي إصابتهم 19-بکوفید عىل اتصال بأشخاص مصابير
 بە  أو يشتبه فر

ي الحجر الصجي  الزبونأبلغ أنه إذا كان  •
، فال يمكنك  أو کان  ،أو العزلفر ي من حىم أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي

يعانر

ي تنطوي عىل اتصال جسدي تقديم الخدمات 
 الن 

ي كل مرة، ويجب أن تكون أنت و زبونا اصطحب  •
ا فقط فر

ً
ي يتم فيها تقديم الخدمة  الزبونواحد

ي الغرفة الن 
 فقط فر

ي حال تأکدت يتم إعالمهم  األشخاص الذين كنت معهم حن   رص عىل امتالك معلومات حولاح •
وس كورونا فر  إصابتك بفنر

 

 الزبونقبل وصول 

ي استخدام الكحول الساخننظف جميع األسطح بالصابون والماء ال •
دد فر ا معقم لل ، وال تن 

ً
 سطح أيض

•  
ً
 استحم وكن نظيفا

ي استخدام المناشف  •
دد فر ي تستخدم لمرة واحدة تأكد من أن لديك الكثنر من المالءات والمناشف النظيفة، وال تن 

 الن 

 جیدا  الخدمة الجنسية تقدیمتهوية الغرفة حيث سيتم قم ب •

 



 

 

ي الزبون إليك 
 عندما يأن 

 المغادرة إذا ظهرت عليه أعراض، مثل السعال والحىم وسيالن األنف   الزبوناطلب من  •

 عند الدخول  معقم الیدینديه أو استخدام یغسل   الزبوناطلب من  •

فعل    الزبونأو متعلقات أخرى، يجب عىل  الزبونأو مالبس  نقود بعد مالمستك لل معقم الیدیناغسل يديك أو استخدم  •

ء نفسه  ي
 السر

 االستحمام عند الوصول   الزبوناطلب من  •

 عند االقتضاء ي الکمامة ارتد •

 تج •
 
 لوجه قدر اإلمكانن

ً
 ب االتصال وجها

 حاول تج •
 
 ب لمس عينيك أو أنفك أو فمك ن

ي  •
 الكوع أو غ باطناسعل فر

 
. اغسل يديك عىل الفور  ط ي

 فمك وأنفك بمنديل ورف 

ر كل استخدام، وأنابيب الشم   • ي ال يمكن غسلها بير
وبات والسجائر واأللعاب الجنسية الن  تجنب مشاركة األطعمة والمشر

ونية، و  ، والسجائر اإللكن   .إیل ذلك، وما واألراکیل، والغليون، سجائر الحشیشالستنشاق العقاقنر

ين  المسافة ، ويفضل أن تكونخرین اآل من  باستثناء عند أداء الخدمة الجنسية، حافظ عىل مسافة من  واحد عىل األقل •  من 

 

 عندما تذهب إیل الزبون

االموعد أعراض مثل السعال والحىم وسيالن األنف فقم بإلغاء  الزبونإذا ظهرت عىل  •
ً
 . أبلغ عن هذا مسبق

ء نفسه  الزبوناطلب من و دخول، العند  عقم الیدینماغسل يديك أو استخدم  • ي
 أن يفعل السر

فعل    الزبونيجب عىل و أو متعلقات أخرى،  الزبونأو مالبس  نقود بعد مالمستك لل معقم الیدیناغسل يديك أو استخدم  •

ء نفسه  ي
 السر

ي ستؤ   الزبوناطلب من  •
یتهوية الغرفة الن 

 
 فيها الخدمة الجنسية  د

 االستحمام   الزبوناطلب من  •

 عند االقتضاء  ارتدي الکمامة •

 لوجه قدر اإلمكان •
ً
 تجنب االتصال وجها

 حاول تج •
 
 ب لمس عينيك أو أنفك أو فمك ن

ي  •
. اغسل يديك عىل الفور باطناسعل فر ي

 الكوع أو غط فمك وأنفك بمنديل ورف 

ر  • ي ال يمكن غسلها بير
وبات والسجائر واأللعاب الجنسية الن   كل استخدام، وأنابيب الشم  تجنب مشاركة األطعمة والمشر

ونية، و   .، وما إیل ذلكراکیل، والغليون ، واألسجائر الحشیشالستنشاق العقاقنر ، والسجائر اإللكن 

ين المسافة ، ويفضل أن تكون من اآلخرین باستثناء عند أداء الخدمة الجنسية، حافظ عىل مسافة من  واحد عىل األقل  •  من 

 الزبون بعد مغادرة مقر  ة/ مناديل مطهر  معقم الیدیناغسل يديك أو استخدم  •

 

ي السيارة  الزبونعندما تقابل 
ي الخارج أو فر

 فر

 امسح مقابض السيارة وما إیل ذلك قدر اإلمكان بمناديل مطهرة  •

 عىل اليدين ومناديل مبللة عىل الوجه  ة مطهر مناديل /  معقم الیدیناستخدم  •

 بعد مالمسة النقود  ة / مناديل مطهر  معقم الیدیناستخدم  •

 عند االقتضاء  الکمامة يارتد •

 لوجه قدر اإلمكان •
ً
 تجنب االتصال وجها

 حاول تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك  •

ي  •
.  باطناسعل فر ي

 عىل اليدين  ة/ مناديل مطهر  الیدینمعقم عىل الفور  استخدمالكوع أو غط فمك وأنفك بمنديل ورف 

ر كل استخدام، وأنابيب الشم   • ي ال يمكن غسلها بير
وبات والسجائر واأللعاب الجنسية الن  تجنب مشاركة األطعمة والمشر

ونية ،  ، والسجائر اإللكن   .، وما إیل ذلكراکیل، والغليون ، واألوسجائر الحشیشالستنشاق العقاقنر

 ومناديل مبللة عىل الوجه بعد مغادرة السيارة عىل الیدین  ة / مناديل مطهر  معقم الیدیناستخدم  •

 

 الزبونعندما يغادر 

 استحم وغنر  مالبسك إذا أمكن  •

ي كنت  •
 المناشف وأغطية الشير مرة أخرى نفس تصال، وال تستخدم خالل اال   تلبسها  اغسل جميع المالبس الن 

 غسل وتطهنر األلعاب الجنسيةقم ب  •

ي ض واألسطح األخرى اوالمرح دش بواب ومفاتيح اإلضاءة والامسح مقابض األ  •
   تمت مالمستها.  الن 



 

 

 بعد التنظيف، حن  لو كنت ترتدي قفازات •
ً
 اغسل يديك جيدا

جیدا   الخدمة الجنسية   ت تأدیةحيث تمالغرفة  تهوية قم ب •



 

 

 معلومات مفیدة

ي للصحة العامة
 (Folkehelseinstituttet)  المعهد الوطنر

 

sykdommer/corona/-www.fhi.no/sv/smittsommehttps:// 

 

ويجية )  (Helsedirektoratetمديرية الصحة النر

 

krisehandtering/koronavirus-og-www.helsedirektoratet.no/tema/beredskaphttps:// 

 

 Helsenorgeموقع 

koronahverdagen/-for-www.helsenorge.no/koronavirus/radhttps:// 

 

 جهات اتصال مفیدة

 

وي    ج، بغض   کال الجنسی   الواردة أدناه األشخاص من   الخدمات والتدابنر تساعد  ي النر
الذين يبيعون أو يبادلون الخدمات الجنسية فر

ي مجال اإلقامة. إنهم يقدمون خدمات  حصولهم عىل  النظر عن أساس
، والمشورة  الدعمالصحة والعمل االجتماعي ، ومحادثات فر

ا الحصول عىل معلومات حول قوا
ً
وط الدخول والتوجيه. هنا يمكنك أيض ، باإلضافة إیل  إیل البالد عد مكافحة العدوى الحالية ورسر

 . ومعقم الیدین مجانا  مزلقاتوال  ة الذكري اتالواقي

 

  
تین   8305 9185 47+/ واتساب:  8305 9185 47+  ستافانجر: هاتف: ، Albertine آلير

https://kirkensbymisjon.no/albertine/ 

 

غن: هاتف: ، Kirkens Bymisjon   للمدینة  الجمعیة الکنسیة البعثیة ،Fri فري  /   4679 9662 47+  بنر

 4679 9662 47+واتساب: 

menneskehandel/-for-ofre-for-tiltak-https://kirkensbymisjon.no/fri 

 

 2880 2205 47+: أوسلو: هاتف، Nadheim نادهایم

https://kirkensbymisjon.no/nadheim/ 

 

 7819 4587 47+: : هاتفتروندهایم، Nadheim نادهایم

trondheim/-https://kirkensbymisjon.no/nadheim 

 

وي    جالدفاع عن مصالح منظمة ، PION بیون ي النر
ر بالجنس فر  9181 47+/ واتساب:  3558 9006 47+ ، أوسلو: هاتف: المشتغلير

2248 

norge.no/-http://www.pion 

 

ي   0542 4767 47+أو   9177 4764 47+/ واتساب:  0200 2310 47+، أوسلو: هاتف:  Pro Sentret برو سنير

https://prosentret.no/ 
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