
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Customized Health Messages on COVID-19 with an Emphasis on  

Self-care at Home 

Introduction 

The messages presented within this document are part of the approved USAID Health Service 

Delivery COVID-19 scope of work, to Support Pillar 2 of the National COVID-19 Response Plan 

related to “Risk Communication and Community Engagement.” These messages were updated by 

the Ministry of Health (MOH) Health Communication and Awareness Directorate (HCAD), in 

collaboration with the USAID Health Service Delivery, and are based on references from the 

Jordanian Ministry of Health, World Health Organization and the Centers for Disease Control and 

Prevention. 

Target Group 

The targeted audience for these messages is the local community members who are reached 

through Community Health Committees (CHCs) distributed in all Governorates of the Kingdom.  

CHCs are a group of 25 volunteers from the local community and representatives from the health 
center that serves this community. These CHCs work in cooperation with the MOH and the Health 

Communication and Awareness Directorate (HCAD) through Health Promotion Supervisors in 

the 14 health affairs directorates in order to: 

 Increase awareness of available health care services. 

 Promote healthy lifestyles. 

 

Objective of the Messages 

To facilitate the CHCs’ role in spreading awareness within local their communities on COVID-19, 

with an emphasis on self-care at home by providing them with more health messages that they can 

share with their local community members through the CHC social media platforms such as 

Facebook and WhatsApp. 

Content of the Messages 

The health messages included in this document are categorized into main seven topics: 

1. Definition of self-care at home 

2. Health messages related to environment at home preparedness for self-care at home. 

3. Health messages related to asymptomatic COVID-19 confirmed cases 

4. Health messages related to confirmed COVID-19 cases with mild symptoms 

5. Health messages for a family member/caregiver, caring for someone who has COVID-19  

6. Health messages for a family member/caregiver who becomes infected with COVID-19 

7. Health messages related to coping with stress, while implementing self-care at home 

 



 
 

 
 

 

لي خالل جائحة الكوفيد-19
ز  الرسائل الصحية الخاصة بالعزل المنز

 

 مقدمة: 

ي من خطة اإلستجابة 
ي دعم المحور الثات 

 
وع الرعاية الصحة المتكاملة ف ي هذه الرسائل ضمن خطة عمل مشر

تأت 
ل بالمشاركة المجتمعية. وقد تّم إعداد هذه الرسائل ( 19الوطنية لجائحة كورونا )الكوفيد 

ّ
من قبل المتمث

ي مديرية التوعية واإلعالم الصحي 
 
وع الرعاية الصحية المتكاملة ف  وزارة الصحة األردنية بالتعاون مع مشر

الممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية وذلك إستنادا إىل مراجع موثوقة وعلمية من وزارة الصحة األردنية 
 ض. و منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة عىل األمرا

 الفئة المستهدفة: 

ي جميع محافظات 
 
ة ف أفراد المجتمع المحىلي ويتم الوصول إليهم من خالل لجان صحة المجتمع المنتشر

من المجتمع المحىلي وممثلي   عن المركز الصحي الذي مجموعة من المتطوعي   المملكة. تتكون كل لجنة من 
  25يخدم هذا المجتمع. يبلغ عدد أعضاء اللجنة 

ً
ن معا بالتعاون مع وزارة الصحة و مديرية يعملو عضوا

ي المديريات، بهدف الوصول اىل مجتمع صحي 
 
ي تعزيز الصحة ف

 
ف التوعية و اإلعالم الصحي من خالل مشر

 للمجتمعات و الممارسات الصحية الالزم اتباعها.  تاحةواعي بالخدمات الصحية الم

 : من هذه الرسائلهدف ال

،  19الكوفيد جائحة رفع وتعزيز الوعي الصحي حول  ىلي
كت   عىل العزل المت  

ي المجتمعات المحلية، مع الت 
 
ف

ي يمكن مشاركتها عتر منصات لجان صحة المجتمع 
وذلك من خالل توفت  المزيد من الرسائل الصحية والت 

 عىل مواقع التواصل اإلجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب. 

 محتويات الرسائل: 

 محاور رئيسية:  عةسبتتوزع الرسائل الصحية تحت 
 

ىلي  . 1
 مفهوم العزل المت  

ىلي  . 2
ل لتوفت  بيئة مناسبة للعزل المت    

 الرسائل الصحية المرتبطة بتجهت   المت 

 الرسائل الصحية المرتبطة بالمصابي   )نتيجة ايجابية بدون ظهور أي أعراض( . 3

 الرسائل الصحية المرتبطة بالمصابي   )نتيجة ايجابية مع أعراض خفيفة( . 4

ي بشخص مصابهة الموجالرسائل الصحي . 5
 ة لمن يعتت 

 الرسائل الصحية المرتبطة بإصابة القائمي   عىل تقديم الرعاية من أفراد االرسة  . 6

ىلي بالرسائل الصحية المرتبطة  . 7
 التعامل مع الضغوطات النفسية أثناء العزل المت  

 



 
 

 
 

لي  ز  العزل المنز

ىلي هو فصل الشخص الذي تأكدت اصابته ب . 1
حتواء زمنية عن األخرين إل لمدة  19الكوفيد  العزل المت  

 .ومنع انتقال العدوى

سيطلب منك من قبل اذا ظهرت نتيجة الفحص ايجابية ولم تظهر عليك االعراض المرضية  . 2

ليا لمدة  المختصي   بعد تقييم حالتك  .ايام من تاري    خ ظهور نتيجة الفحص 10عزل نفسك مت  

فسك عزل ن بعد تقييم حالتكسيطلب منك من قبل المختصي   اذا ظهرت عليك اعراض خفيفة  . 3

ليا لمدة  ة 13مت   ي االيام الثالثة االخت 
 
 .يوم عىل االقل عىل ان ال تكون عليك اي اعراض ف

 

ل لتوفنر بيئة مناسبة للعزل  ز ز المنز لي االرسائل الصحية المرتبطة بتجهنر
ز  لمنز

الصابون  رسة مثلفراد األ إحرص عىل توفت  مخزون كاف من وسائل الوقاية الشخصية ومواد التطهت  أل . 1

 . والمطهرات والقفازات والكمامات

ه  هتنظيفو  مكنأتخصيص حمام للشخص المعزول ان  . 2   . بعد كل استخدام بشكل مناسبوتطهت 

تنظيم عمليه التخلص من معدات النظافة الشخصية وادوات الوقاية كالكمامات والقفازات بعد  . 3

ي كيس القمامة وربطه ثم و )وضع ااستخدامها بطريقة مناسبة كتخصيص سلة نفايات 
 
ضعه لنفايات ف

ي كيس آخر وإحكام إغالقه(. 
 
 ف

ىلي  إستقبال الزوار منع  . 4
ة العزل المت     . بشكل قاطع حت  تنتهي فت 

ل قطعيا وألي سبب كان.  . 5  عدم مغادرة المصاب للمت  

يفضل ابعاد االطفال  المعرضي   وكبار السن واالشخاص الذين لديهم امراض مزمنة او نقص مناعة   . 6

 . رسةفراد األ أ من المحيط الذي يتواجد فيه الشخص المعزول بالتشاور معإن أمكن 

ل وحوله خصوصا اذا كان . 7 كة  المصاب  فرض  قيود عىل الحركة  داخل المت   ي عمارات سكنية مشت 
 
ف

ب نشر العدوى والحفاظ عىل سالمة الجميع
ّ
 . لتجن

ي حال ظهور اي ا . 8
 
ل ف ي   للمصاب داخل المت  

ٌ
 مديرية الشؤونعراض لديهم وابالغ متابعه المخالط

ي المحافظة المعنية او اإلتصال عىل الرقم 
 
 . 111الصحية ف

 

 



 
 

 
 

ز )الرسائل الصحية المرتبطة   (أعراض بدون ظهور أيايجابية  ةنتيجبالمصابير

ها كلما دعت الحاجة  . 1  . حافظ عىل ارتداء الكمامة عندما تكون بالقرب من اآلخرين، وقم بتغيت 

قم تغطية فمك وأنفك بمنديل أو استخدم الجزء الداخىلي من مرفقك ثم  العطاسعند السعال أو  . 2

ي صندوق القمامة، واغسل يديك عىل الفور 
 
 . تخلص من المناديل الورقية المستعملة ف

 بمطهر   40اىل   20اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة  . 3
ً
ثانية عىل األقل أو ادعكهما جيدا

. باألخص بعد السعال أو   . األكلقبل وبعد أو استخدام الحمام أو  العطاسكحوىلي

 . اعزل نفسك عن افراد العائلة بغرفة منفصلة ذات تهوية جيدة . 4

ة االستخدام مثل المناضد والخلويات وأيدي األبواب  . 5 احرص عىل تنظيف الغرفة واالسطح كثت 

ه  . ا باستمرار وتطهت 

ة العزل . 6  تماما وتنهي فت 
 
ة العزل ال تستقبل الزّوار أبدا حت  تتعاف  . أثناء فت 

ه  هتنظيفو  تخصيص حمام للشخص المعزول ان امكن . 7  . بعد كل استخدام بشكل مناسبوتطهت 

للحد من نشر العدوى البد من الحد من عدد القائمي   عىل رعاية المصاب و ينصح بتعيي   شخص  . 8

ي من أمراض مزمنة ويتمتع بصحة جيدة ما امكن ذلكواحد ال ي
 . عات 

كة داخل البيت ارتد الكمامة وحافظ عىل مسافة  . 9 مت  عن افراد  2اذا كنت تستخدم مناطق مشت 

 . العائلة

ورة قياس الحرارة  . 10 ي  ،للشخص المعزول يوميا  األقل عىل مرتي   ض 
 
 38 ) الحرارة درجة ارتفاع حال وف

يجب تناول االدوية الخافضة للحرارة مثل البانادول ومراقبة  االعراض  التنفسية  ( فأكت  مؤية  درجة

ي  الصحية الشؤون مديريةبالغ إ و 
 
 . 111 الرقم عىل اإلتصال او  المعنية المحافظة ف

للحد من نشر العدوى البد من تجنب مشاركة األغراض الشخصية مع بقية افراد العائلة، مثل األطباق  . 11

ونيةوالمناشف   . واألجهزة اإللكت 

ي اليوم العارسر بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية  . 12
 
ىلي للمصاب بدون أعراض ف

ينتهي العزل المت  

 . المعنية

 
 
 



 
 

 
 

ز )الرسائل الصحية المرتبطة   (مع أعراض خفيفةايجابية  ةنتيجبالمصابير

وس كورونا المستجد . 1  :أبرز أعراض اإلصابة بفت 

  سعال 

  ي العضالت
 
 أو الجسمإعياء آالم ف

 ي الراس
 
 صداع خفيف ف

 ي حاسة التذوق أو الشم
 
 فقدان خفيف ف

 إلتهاب الحلق 

 احتقان أو سيالن األنف 

  ء ي
 الغثيان أو الق 

 إسهال  

ي حال ارتفاع درجة الحرارة )  . 2
 
ورة قياس الحرارة مرتي   عىل األقل يوميا للشخص المعزول، وف  38ض 

(  يجب تناول االدوية الخافضة   يةادول ومراقبة  االعراض  التنفسللحرارة مثل الباندرجة مؤية فأكت 

ي المحافظة المعنية او اإلتصال عىل الرقم و 
 
 . 111إبالغ مديرية الشؤون الصحية ف

ىلي طلب  القائم عىل تقديم الرعايةيجب عىل المريض أو  . 3
ي العزل المت  

 
من افراد األرسة الموجود ف

ي حال ظهور األعراض التالية
 
 :المساعدة الطبية الفورية ف

  درجة مئوية فأكت   38أرتفاع درجة الحرارة أكت  من 

 صعوبة التنفس  

 ي الصدر
 
  ألم /ضغط مستمر ف

 ي أي من األطراف
 
 ضعف أو تنميل ف

 ي الشفاه
 
 ظهور زرقة ف

  اإلرتباك العقىلي  

 خل الكالم/ النوباتتدا 

ها كلما دعت الحاجة . 4   . حافظ عىل ارتداء الكمامة عندما تكون بالقرب من اآلخرين، وقم بتغيت 

قم تغطية فمك وأنفك بمنديل أو استخدم الجزء الداخىلي من مرفقك ثم  عند السعال أو العطاس . 5

ي صندوق القمامة، واغسل يديك عىل الفور 
 
 . تخلص من المناديل الورقية المستعملة ف

.  20اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة  . 6  بمطهر كحوىلي
ً
ثانية عىل األقل أو ادعكهما جيدا

 . األكلقبل وبعد و استخدام الحمام أو أ العطاسباألخص بعد السعال أو 

ه بعد كل استخدام بشكل مناسب . 7  . تخصيص حمام للشخص المعزول ان امكن و تنظيفه وتطهت 



 
 

 
 

 . اعزل نفسك عن افراد العائلة بغرفة منفصلة ذات تهوية جيدة . 8

ة االستخدام مثل المناضد والخلويات وأيدي األبواب  . 9 احرص عىل تنظيف الغرفة واالسطح كثت 

 . ها باستمرار وتطهت  

ة العزل . 10  تماما وتنهي فت 
 
ة العزل ال تستقبل الزّوار أبدا حت  تتعاف  . أثناء فت 

للحد من نشر العدوى البد من الحد من عدد القائمي   عىل رعاية المصاب و ينصح بتعيي   شخص  . 11

ي من أمراض مزمنة ويتمتع بصحة جيدة ما امكن ذلك
 . واحد ال يعات 

مت  عن افراد  2كة داخل البيت ارتد الكمامة وحافظ عىل مسافة اذا كنت تستخدم مناطق مشت   . 12

 . العائلة

للحد من نشر العدوى البد من تجنب مشاركة األغراض الشخصية مع بقية افراد العائلة، مثل األطباق  . 13

ونية  . والمناشف واألجهزة اإللكت 

ي اليوم الثالث عشر من العزل  . 14
 
ىلي بالتينتهي العزل للمصاب مع وجود أعراض خفيفة ف

نسيق مع المت  

ة دون أعادة فحص  ي الثالث أيام األخت 
 
ي من أعراض خصوصا ف

مديرية الشؤون الصحية اذا لم يكن يعات 

(PCR) .  

، ولكن ال يستدعي ذلك تأخت    . 15 ي
 
ي الذوق والشم لعدة أسابيع أو أشهر بعد التعاف

قد يستمر فقدان حاست 

 إنهاء العزل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ي  بشخص مصاب 
 الرسائل الصحية الموجة لمن يعتنز

 لشخص مصاب عليك أخذ اإلجراءات التالية  بعي   اإلعتبار :  القائم عىل الرعاية من أفراد االرسةاذا كنت 

اغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء  . وتجنب لمس الوجه والعيني   حافظ عىل نظافة يديك  . 1

ي نف التواجد أو  مصابثانية عىل األقل، خاصة بعد المخالطة اللصيقة مع شخص  20لمدة 
 
س معه ف

 . الغرفة

ي نفس الغرفة فعليك إرتداء كمامة واقية وخصوصا اذا لم ضاذا كنت م . 2
 
طرا للتواجد مع المصاب ف

.  2ة األمان عىل األقل يتمكن المصاب من إرتداءها وحافظ عىل مساف   مت 

ي نفس الغرفة، إذا تبللت  . 3
 
ال تلمس الكمامة أثناء ارتدائك لها إذا كنت متواجد مع الشخص المصاب ف

منة بطريقة آالكمامة أو اتسخت، استبدلها بكمامة نظيفة وجافة. تخلص من الكمامة المستعملة 

 . واغسل يديك

ل بإستمرار وخصوص  . 4 ي يكت  لمسها مثل المناضد يجب الحرص عىل تطهت  المت  
ا األسطح الت 

 . والخلويات وأيدي األبواب

ل،  . 5 اب وال يجب مشاركتها مع بقية افراد المت   يجب تخصيص أدوات خاصة بالمصاب للطعام والشر

 وكذلك األمر بالنسبة للفراش وتوابعه. 

ي  . 6
مة من ِقبل عليك اخذ كافة اإلحتياطات عند التعامل مع األطباق أو الكؤوس أو األوات 

َ
المستخد

المصاب، ارتد القفازات ثم اغسل أدوات الطعام بالصابون والماء الساخن نظف يديك بعد خلع 

ي استعملها المريض
 .القفازات أو التعامل مع األدوات الت 

اوح عليك اخذ كافة اإلحتياطات عند غسل مالبس الشخص المصاب، . 7  90 – 60)درجة بحيث تت 

ي مالبس افراد العائلةدرجة مؤية( باستخدام منظ
 
  . ف الغسيل ويجب ان تكون منفصلة عن باف

ورة إبعاد المالبس عن جسمكأثناء لمس مالبس المصاب ارتداء القفازات  . 8 تخلص من ، مع ض 

اة داخل غرفة المصاب وقم بغسل يديك جيدا
ّ
ي سلة نفايات مغط

 
سلة  ال تنىس تطهت   و القفازات ف

 الغسيل بإستمرار. 

 تماًما وتزول عنه عالمات وأعراضتجنب إستقبال الز  . 9
 
ل، أو زيارة المصاب إىل أن يتعاف كوفيد  وار للمت  

ىلي  ويتم رفع، 19
 حسب اجراءات وزارة الصحة. عنه العزل المت  

ة التواصل مع  . 10 ي حال ظهور اي من أعراض الخطورة عليك مبارسر
 
 معإحرص عىل مراقبة المصاب وف

ي محافظتك، او اإل 
 
 . 111تصال عىل مديرية الشؤون الصحية ف

ل . 11 ي بمصاب أن تبق  بالمت  
فا راقب حالتك الصحية أيضا خو  ،وتذكر دوما عليك ايضا كشخص يعتت 

 . لشخص المصابتك لأثناء رعاي COVID-19 من ظهور اي من أعراض



 
 

 
 

ل . 12 يوًما من آخر  14بعد  اإل  كشخص مسؤول عن العناية بمصاب يتوجب عليك عدم مغادرة المت  

 . خرينلضمان عدم اإلصابة وعدم نقلها اىل اآل اتصال مع الشخص المصاب 

ي حال ظهور اي اعراض لدى احدهم عليك  . 13
 
ي افراد  االرسة ف

 
ة تبليغ مديرية الشؤون الصحيمراقبة باف

ي محافظتك 
 
ليا لمدة  111او اإلتصال عىل  ف   . منذ ظهور االعراضيوم  13وعزلهم مت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ز عىل تقديم الرعاية  يةالرسائل الصح الرسائل الصحية المرتبطة بإصابة القائمير

 من أفراد االرسة 

ي حال اصابة  . 1
 
ي  همع طفل سيبق  هناك كان و و تعذر وجود بديل  القائم عىل الرعاية من أفراد االرسةف

 
ف

ل، يجب علي  : هالمت  

  معقم اليدين الذي  ماثانية عىل األقل، أو استخد 20بالماء والصابون لمدة  غسل اليدين بإستمرار

 كحول عىل األقل  ٪60يحتوي عىل 

   عن الطفل ما امكنين االبتعاد مسافة اكت  من مت 

 ي الكمامة  اءارتد
 
 الطفل مع غرفة قد يتالمس فيها  عند التواجد ف

  ي الغرفة
 
 زيادة التهوية عن طريق فتح نافذة ف

  له تطهت  أغراض الطفل قبل إعطائها 

ي حال اصابة  . 2
 
ي  هو تعذر وجود بديل وإذا كان الطفل سيبق  مع عاية من أفراد االرسةالقائم عىل الر ف

 
ف

ل، يجب علي  : هالمت  

  عىل االقلالتحقق من درجة حرارة الطفل مرتي   يومًيا 

  مراقبة أعراضCOVID-19  .مثل الحىم أو السعال أو ضيق التنفس ، 

  ، ي  يجب ابالغإذا ظهرت عىل الطفل أعراض
 
محافظتك او االتصال مديرية الشؤون الصحية ف

 111عىل 

ىلي بالتنسيق مع  . 3
ي اليوم الثالث عشر من العزل المت  

 
ينتهي العزل للمصاب مع وجود أعراض خفيفة ف

ة، أو بعد  ي الثالث أيام األخت 
 
ي من أعراض خصوصا ف

أيام  10مديرية الشؤون الصحية اذا لم يكن يعات 

ي اذا لم تظهر عل  . يك االعراضمن تاري    خ ظهور نتيجة الفحص االيجاتر

 

 

 

 

 



 
 

 
 

لي بالرسائل الصحية المرتبطة  ز  التعامل مع الضغوطات النفسية أثناء العزل المنز

ي من ترعاهم، حاول البقاء عىل تواصلك مع اآلخرين من خالل الرسائل  . 1
 
ة تعاف ة تعافيك أو فت  خالل فت 

عرك فذلك قد يشالنصية أو المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو. بإمكانك مشاركتهم مشاعرك 

 بالراحة. 

ي مشاهدة أخبار . 2
 
ز عىل األنشطة المسلية، مثل القراءة ومشاهدة 19كوفيد  تجنب اإلفراط ف

ّ
، رك

ي 
وت  التلفاز، يمكنك الحصول عىل المعلومات الدقيقة حول هذا المرض من خالل زيارة الموقع االلكت 

: الذي اعدته وزارة الصحة لهذه الغاية، من خالل الضغط عىل الرا بط التاىلي

https://corona.moh.gov.jo/ar  

. قد يكون 19بكوفيد  قد تشعر بالتوتر  إذا كنت القائم عىل الرعاية من أفراد االرسة لشخص مصاب . 3

، وال ةائيالوقمصدر التوتر الخوف عليه وكذلك عىل صحتك، لذلك إحرص عىل مراعاة كافة التدابت  

دد بطلب المساعدة من مقدم الرعاية الطبية ان لزم ذلك.   تت 

الذي  التخفيف من التوتر  تساعد عىل التخفيفممارسة بعض الهوايات المفضلة والرياضة ما امكن  . 4

 . قد ينجم عن إصابتك أو اصابة شخص من افراد العائلة

،  يوميا أخذ قسط كاف من النوم  . 5 وإحرص دوما عىل وضع برنامج يومي يتضمن تناول الطعام الصحي

 . ممارسة الرياضة والتواصل مع األصدقاء واألقارب عتر التلفون أو وسائل التواصل اإلجتماعي 

 

 

 

 

  

https://corona.moh.gov.jo/ar


 
 

 
 

 المصادر: 

 اإللكترونية التالية: المواقع من الوثيقة هذه محتوى اقتباس تم
1. Jordan Ministry of Health  

 https://www.moh.gov.jo/ 

2. World Health Organization: 

 https://www.who.int/ 

3. Centers for Disease Control and Prevention 

 https://www.cdc.gov/ 
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