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19 -الكوفيد  جائحة الرسائل الصحية  الخاصة بموضوع  

Customized Health Messages on COVID-19  

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 

in collaboration with the USAID Health Service Delivery, based on references from the World 

Health Organization and the Center for Disease Control. 

Target group 

The targeted audience for these messages are the Local Community Members which are being 

reached out through Community Health Committees (CHC) 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 in local their communities on COVID-19, 

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 within this document are categorized under six main topics: 

1. Health messages related to infection and methods of prevention. 

2. Health messages related to the psychological aspect. 

3. Health messages related to the protection of family members. 

4. Health messages related to the mother's health. 

5. Health messages related to child's health. 

6. Health messages related to returning back to work. 
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 مقدمة: 

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

ي من تأت 
طة خ المحور الثات 

ل بالمشاركة المجتمعية( 19اإلستجابة الوطنية لجائحة كورونا )الكوفيد 
ّ
هذه  وقد تّم إعداد . المتمث

ي من قبل مديرية التوعية واإلعالم الصحي الرسائل 
 
وع الرعاية  ف وزارة الصحة األردنية بالتعاون مع مشر

 قة وعلميةموثو  ستنادا إىل مراجعإ لكوذ الممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية الصحية المتكاملة
 . مراضة العالمية ومركز السيطرة عىل األ منظمة الصحمن 

 الفئة المستهدفة: 

ي جميع محافظا لجان صحة المجتمع خاللليهم من إصول يتم الو و المحىلي جتمع ملاد اأفر 
 
ة ف ت المنتشر

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

ً
يعملون معا بالتعاون مع وزارة الصحة و عضوا

ي المديريات، بهدف الوصول اىل 
 
ي تعزيز الصحة ف

 
ف مديرية التوعية و اإلعالم الصحي من خالل مشر

 للمجتمعات و الممارسات الصحية الالزم اتباعها.  تاحةالممجتمع صحي واعي بالخدمات الصحية 

 : الرسائلمن هذه هدف ال

ي  19الكوفيد جائحة الكورونا وتعزيز الوعي الصحي حول  رفع
 
وذلك من خالل ،  المحلية مجتمعاتالف

ي يمكن مشاركتها عير منصات
ىل مواقع ع لجان صحة المجتمع توفي  المزيد من الرسائل الصحية والت 

 التواصل اإلجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب. 

 محتويات الرسائل: 

 : الرسائل الصحية تحت ستة محاور رئيسيةتتوزع 
 

 الوقايةوطرق بالعدوى  المرتبطةالرسائل الصحية   . 1
 لهذه الجائحة الرسائل الصحية الخاصة بالجانب النفسي  . 2
 الرسائل الصحية  المرتبطة بحماية أفراد العائلة . 3
 الرسائل الصحية المرتبطة بصحة األم . 4
 طفاللرسائل الصحية المرتبطة بصحة األ ا . 5
 العودة اىل العمللرسائل الصحية المرتبطة با . 6
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 الرسائل الصحية  المرتبطة بالعدوى و طرق الوقاية

وس كورونا  . 1 ا حيث تتناثر س اعن طريق السعال او العط المستجد  تنتقل عدوى في   ت سائلةقطي 
وس اب منه ، المصاب  وفم من انف تحتوي عىل الفي  وس ك لينتقل قد فاذا كنت شديد االقي  الفي 

ين بينك وبي   االخرين بسهولة وكذلك ينتقل  . لذلك احتفظ بمسافة ال تقل عن مي  ونصف اىل مي 
وس عن طريق لمس الفم أواألنف أو العي   بعد مالمسة األسطح  ي الالملوثة الالفي 

 
بيئة موجودة ف

ة المحيطة أو  ي  دواتاأل المباشر
 . الشخص المصاب بالعدوىتم استخدامها من قبل  الت 

وس كورونا المستجد مثل الحىم، عز  . 2 ي حال ظهرت عليك اعراض اإلصابة بفي 
 
يزي المواطن ف
ي التنفسوالسعال، واإلرهاق

 
ن عفإن اتصالك المسبق بمقدم الرعاية الصحية وإخباره  ، وضيق ف

ي 
 إليها سافرت  الدولة الت 

ً
 إىل بتوجيهك شي سيساعدهقادمي   من السفر مخالطتك لاو  مؤخرا

ً
عا

ي اتخاذهذي يجب عليك اإلجراء ال
 
وس ف  عىل منع أي انتشار محتمل للفي 

ً
. وسيساعد ذلك أيضا

 منطقتك وبي   أفراد عائلتك

وس كورونا  . 3 ي حال شعرت باعراض في 
 
 المستجد ف

ً
ي  فعليك مراجعة الطبيب فورا

تناول  وال ينبغ 
ي المضادات الحيوية  إلن، المضادات الحيوية

وسات ال تقض  عليمات تاتباع لذا عليك عىل الفي 
 . الطبيب

وس كورونا  . 4 ي التنفس بالحىم والسعال واالرهاق المستجد تتمثل اعراض في 
 
قد يصاب و وضيق ف

 درة عىلالقوتكون لديهم  مرض وقد ال تظهر عليهم اي اعراضالبعض بالعدوى دون ان يشعروا بال
ىلي وتجنب المخالطة وقاية لنا 

 نقل العدوى خطر  منجميعا نقل العدوى لذلك فان الحجر المي  
وساو االصابة   . بالفي 

وس كورونا  خطورة تزداد  . 5 وس لالمستجد االصابة بفي  ي يوجد بها اصابات بالفي 
ي المناطق الت 

 
ذلك ف

ي منطقة 
 
ي حال كنت تقيم ف

 
ل واتباع تدابي  الوقاية بشكل اكير ف  

ام بالمي  ّم تسجيل تعليك االلي  
 . فيها  ةمؤكداصابات 

لــم تكــن قــد خالطــت أي و ، 19 -ـن فــي منطقــة ينتشــر فيهــا مــرض كوفيــد إذا لــم تكـعزيزي المواطن  . 6
امك ب ،بأعراض اإلصابة بالمرضشــخص يشــعر   إحتمالية نيقلل م التدابي  الوقائية الالزمةفإن إلي  

ي هذهطبيغي مــر أل شــعورك بالتوتــر والقلــق إزاء هــذا ا ن، ورغم ذلك فإإصابتــك بالمــرض
 
المرحلة،  ف

لذلك يمكنك الحصول عىل المعلومات الدقيقة حول هذا المرض من خالل زيارة الموقع 
ي لاال

وت  : كي  الذي اعدته وزارة الصحة لهذه الغاية، من خالل الضغط عىل الرابط التاىلي
https://corona.moh.gov.jo/ar 

وس كورونا المستجد،  حت  اآلنطن عزيزي الموا . 7 ال يوجد أي لقاح أو دواء محدد للقضاء عىل في 
ي المواقع الرسمية،  وإذا 

 
ة ف لذلك تجنب االعالنات تّم إكتشاف أي جديد سيعلن عنه مباشر

ي حت  ال تكون عرضة لالحتالصادرة عن الجهات غي  الرسمية المضللة 
 ال. يبوجود لقاح بسعر متدت 

وس كورونا المستجد أحرص عىل وحمايةعزيزي المواطن لحمايتك  . 8  :  مجتمعك من العدوى بفي 

 

https://corona.moh.gov.jo/ar
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ي البيئة المحيطة تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيديك . أ 
 
 . خاصة بعد مالمستها لألسطح الموجودة ف

ال أو كالسع  . التنفسي الجهاز  اإلصابة بأمراضتجنب االتصال الوثيق مع أي شخص يظهر عليه أعراض  . ب
 أو سيالن األنف. العطاس 

 بمطهر كحوىلي أو ثانية عىل األقل  20لمدة اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون  . ج
ً
 . ادعكهما جيدا

 . نةبطريقة آمغطي فمك وأنفك عند العطس باستخدام كوع اليد أو المنديل وقم بالتخلص من المنديل  . د 

ي من السعال . ه
 . وارتدي الكمامة خالل تعاملك مع األخرين أو الحىم تجنب اإلتصال باآلخرين ان كنت تعات 

عزيزي المواطن لحمايتك وحماية مجتمعك يجب ان تتبع مجموعة من االجراءات الصحيحة  . 9
االمن  صالتخلكما يعتير   ،بغض النظر عن نوعها لضمان فعاليتها عند استخدام الكمامة  ةمنواآل 

 
ً
طا   منها شر

ً
 : عند استخدام الكمامة الخطوات التالية. لسالمتكم الرجاء اتباع اساسيا

 واالنف وضع الكمامة بحيث تغطي الفم  . أ 
ً
 الفراغات بينها وبي   الوجه.  منعل ومن ثم ربطها جيدا

 عدم لمس الكمامة  . ب
ً
 . اثناء ارتدائها نهائيا

ي حال اصبحت رطب . ج
 
 . ةتبديل الكمامة ف

 . حذر ب من الخلف ها أو نزعنزع الكمامة بطريقة امنه ويكون ذلك بعدم لمسها من المقدمة بل فك الرباط  . د 

من دون  ةلمست الكمام إذا مطهر كحوىلي دعكها باو ثانية عىل األقل  20لمدة غسل االيدي بالماء والصابون  . ه
 أثناء ارتدائها. قصد 

  . و 
ً
 المهمالت. برميها بسلة  عند نزعها  التخلص من الكمامة فورا

 . كانت مخصصة لذلك  إذا من مرة اال  ألكي   ةال تستخدم الكمام . ز 

ي نمر بها يجب أن  . 10
عند الذهاب اىل السوق عىل إرتداء نحرص خالل هذه المرحلة الصعبة الت 

ي حال فمسافة مي  ونصعىل مع اإلبقاء  اتالكمامات والقفاز 
 
ين بيننا وبي   اآلخرين، وف  اىل مي 

امنا يعتير   
مي   ومتقاربي   بحقلك أطلب منهم التباعد، وتذكروا بأن إلي  وجود أشخاص غي  ملي  

 . هذه المرحلة خطلنتعنرص مهم واساسي 

ي نمر بها يجب  . 11
امخالل هذه المرحلة الصعبة الت  اإلمكان  ر الجسدي وحاول قد التباعد بتدابي   االلي  

ل او تداول االوراق المالية، وإذا كان عليك استخد ام البطاقة اإلئتمانية للحد من الخروج من المي  
ها، عليك ارتداء الكمامة والقفازات، وابق عىل  اء حاجياتك من البقالة او غي  الذهاب شخصيا لشر

ين مسافة ُبعد آلخرين، وتذكر اذا كان باإلمكان فإنه من بينك وبي   ااألقل عىل مي  ونصف اىل مي 
ىلي  من خالل خدمات التوصيل عىل إحتياجاتكاألفضل الحصول 

 لل المي  
ّ
 االتصال من حد

 .اإلمكان قدر الشخضي 

ي المواطن  . 12
وس ة مسؤوليإن اخ   ب هي مسؤوليةوقف انتشار الفي 

ً
كة تقع عىل عاتقنا جميعا ال مشي 

 :  الصادرة عن وزارة الصحةباتباع التعليمات استثناء وذلك 

ة و  الزم . أ  ورة. ال تخرج منه بيتك ألطول في   إال للرص 

وسات اليك . ب  . حافظ عىل مسافة آمنة من اآلخرين لمنع وصول الفي 
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وسات قد تكون ثانية عىل األقل  20لمدة بالماء والصابون اغسل يديك بشكل منتظم  . ج للتخلص من أي في 
 . علقت عىل يديك

نة بطريقة آمغطي فمك وأنفك عند العطس باستخدام كوع اليد أو المنديل وقم بالتخلص من المنديل  . د 
وسات الكوع  . لمنع إنتشار الرذاذ الذي قد يحمل الفي 

 .بإستمرار األسطح كافة وتطهي   تنظيف عىل حرصإ . ه

ي التنفسسعال، ، الحىممثل ال المرضأعراض ب تشعر إذا  . و 
 
وال تخرج من  111عىل الرقم اتصل  ،ضيق ف

ل حت  ال تعّرض اآلخرين لخطر الإلصابة  . المي  

وس كورونا المستجد  بأعراضشعرت  إذا  . 13 االحتياطات التالية لتجنب نشر  اتخذ اإلصابة بفي 
  ولمجتمعك:  المرض والتسبب بعدوى لعائلتك

ي البيت وعد . أ 
 
 . الخروج إال لطلب الرعاية الصحية وذلك حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة مالبقاء ف

 . أثناء تواجد أي شخص عندك ارتِد كمامة . ب

واحرص عىل تهويتها باستمرار من خالل  . بغرفة منفصلة ذات تهوية جيدة عن افراد العائلةاعزل نفسك  . ج
ة االستخدام مثل المناضد والخلويات احرص عىل تنظيف الغرفة فتح النوافذ. و  أيدي و واالسطح كثي 

 وتعقيمها باستمرار. األبواب 

 استخدم حما . د 
ً
  ما

ا
ي تعقيمه بعد كل استعمال. واستمر إن أمكن  منفصل

 
 ف

 عن  .ه
ً
 وبعيدا

ً
اب منفردا ي افراد العائلة وال تسمح تناول الطعام والشر

 
ق وأكواب األطبا مباستخدا لألخرينباف

ي استعملتها
لية األخرى الت  ب وأغطية الفراش واألدوات المي    .الشر

ب الماء  .و ي من الراحة، وأكي  من شر
 
 . خذ قسط كاف

ي بينك وبي   األشخاص األخرين أحرص عىل ارتداء الكمامة والقفازات وإبقاء مسافة ال تقل عن مي  ونصف  .ز
 
  ف

 كل مرة تضطر للخروج من غرفتك. 

 بمطهر كحوىلي أو ثانية عىل األقل  20لمدة بالماء والصابون  ستمرار بااغسل يديك  . ح
ً
باألخص  . ادعكهما جيدا

  . وتخلص منه بطريقة آمنة . نشف يديك بمنديل نظيفاستخدام الحمام أو األكلالمخاط أو بعد السعال أو 

ي حال كانت أصابعك . ط
 
  ة. غي  نظيف تجنب لمس وجهك أو عينيك أو فمك أو أنفك قدر اإلمكان وباألخص ف

، يجب أن تحافظ عىل بعد عودتك من السفر  يوم 17لمدة  خضعوا للحجر اإللزامي اذا كنت ممن  . 14
ىلي لدى وصولك اىل البيت لمدة 

: يوم،  14اتمام الحجر المي    مع مراعاة ما يىلي

ل إطالقا وال تستقبل الزّوار، إبقال  . أ  ي غرفة منفصلة تخرج من المي  
 
ا عن األشخاص اآلخرين ف

ً
ي  بعيد

 
ل.  ف المي  

ا استخدام
ً
 مرحاض منفصل، إن كان ذلك متاًحا.  ويجب عليك أيض

ا بشأن  . ب
ً
ي التنفس أو كنت قلق

 
ي من صعوبة ف

 111رقم عىل ال، فاتصل أي اعراض ظهرت عليكإذا كنت تعات 
ي منهاعاية الصحية الر  بمقدموأبلغ 

ي تعات 
 .باألعراض الت 

 ئل النقل العام أو سيارات األجرةال تستخدم وسا . ج

ين حواىلي حافظ عىل وجود مسافة بينك وبي   اآلخرين  . د   مي 

ي الحجر الصحي  . 15
 
الل خنعلم مدى اشتياقكم ألبنائكم الذين عادوا من السفر، ولكن يجب أن يبقوا ف

 ىلععير الهاتف او من بعيد للحفاظ  معليه واطمئنانك مسالمك وا المدة المحددة لذلك اجعل
ام بالتعليمات وهمصحتك وصحة عائلتك وشجع  . عىل االلي  
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 الجانب النفس  ب المرتبطة الصحية الرسائل

وس كورونا المستجد، ومع الحرص عىل التباعد   . 1 ي منها العالم من في 
ي يعات 

ة الت  خالل الفي 
ي تؤثر عليك وعىل أشتك.و لذلك عليك عزيزي  قد اإلجتماعي 

ي من بعض الضغوطات الت 
تعات 

 المواطن التخفيف من مصادر الضغط ما استطعت وذلك عن طريق: 

 . الحرص عىل الحصول عىل المعلومة من مصادر موثوقة  . أ 

 . تخصيص وقت معي   لمتابعة االخبار )مرة او اثنتي   باليوم و ليس كل ساعة( . ب

 . المختلفة تطبيقات الهاتف الذكي التواصل مع االشة واالصدقاء عن طريق  . ج

 اليومي  . د 
 . الحفاظ عىل الروتي  

خاء  . ه  . ممارسة الرياضة وتمارين التنفس واالسي 

ي تخفيف التوتر  . و 
 
لية تساعدك ف  . ممارسة هواية مي  

 حماية أفراد العائلةب المرتبطة  الصحية الرسائل

ل   . 1 ورة  إال ال تغادر المي   حددوا البقالة، أو الصيدلية.  ،للذهاب للعمل مثل الحاجة !القصوىللرص 
 
ً
مطلوبة. لام اهالمصابة للقيام بإل لخطر ا من غي  الفئات األكي  عرضة من أفراد العائلة ي   أو اثن فردا

ل، ف  :تبع النصائح التاليةإإذا كان يجب عليك مغادرة المي  

ي ذلك التجمعات أل تجنب ا . أ 
 
 .تماعيةجاال ماكن المزدحمة، بما ف

ين فمي  ونص عىل مسافةابق  . ب  . من األخرين اىل مي 

ي أل ا تجنب لمس . ج
 
 ومقابض األبواب.  ماكن العامة، مثل أزرار المصاعد والدرابزينأل اسطح ف

 بمطهر كحوىلي خصوصا أو ثانية عىل األقل  20لمدة بالماء والصابون  ستمرار غسل يديك باا . د 
ً
ادعكهما جيدا
 بعد السعال أو المخاط أو استخدام الحمام أو األكل. نشف يديك بمنديل نظيف. 

وباتملأو التقبيل أو مشاركة الطعام أو المعانقة تجنب ا . ه  . شر

ي سيارة مع أفراد من أش مختلفة ال  . و 
 
 .تركب ف

 . ارتد الكمامة . ز 

ل.  اخلع . ح ل. بالماء والصابون غسل يديك واحذائك خارج المي    فور عودتك إىل المي  

ها،  . ط اء أي مواد غذائية أو غي  ي حال قيامك بشر
 
يتها قم بتنظيف وتعقيم العبوات ف ي اشي 

بل فتحها قالت 
ي المستها العبوات وال تنس مسحواستخدامها 

 اوكذلك  . االسطح الت 
ً
وات والفواكه جيدا  . غسل الخرص 

اء . ي  اغسل يديك و  تخلص من أكياس الشر
ً
 . ثانية 20ولمدة ال تقل عن  بالماء والصابون جيدا

ي  الطعام صنع يعتير  . 2
 
ي  منواأل  االفضل الخيار  البيت ف

 
 د احرص المطعم من طلبك حال وف

ً
 عىل ائما

 التالية:  السالمة اجراءات اتباع

ل موظف التوصيلاطلب من  . أ  يات امام باب المي    . ترك المشي 

 . إلستالم طلبكإحرص عىل لبس الكفوف والكمامة عند خروجك  . ب
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ين( و اترك مسافة األمان بينك وبي   م . ج  . ظف التوصيل )مي  ونصف اىل مي 

ي أفضل )اذا كان . د 
وت  ي ت هذه الخدمة متاحةيعد خيار الدفع اإلكي 

( لذا اطلب هذه الخدمة من الجهة الت 
يت طلبك منها   . إشي 

جع ب . ه ي حال الدفع النقدي يفضل تجهي   المبلغ المطلوب بالضبط حت  ال تسي 
 
ي ف

 
 . اف

ي المستها العبو  وال تنس مسحقم بتنظيف وتعقيم العبوات قبل فتحها واستخدامها  . و 
 . اتاالسطح الت 

  . ز 
ً
اء  20ولمدة ال تقل عن  اغسل يديك بالماء والصابون جيدا  . ثانية بعد التخلص من أكياس الشر

وس كورونا المستجد،  . 3 م بعزيزي المواطن للوقاية من في   غسل اليدين إلي  
ً
عداد إقبل خصوصا

قبل األكل وبعده؛ وبعد تنظيف االنف أو السعال أو العطس؛ وبعد استخدام الحمام، الطعام و 
عىل نحو ظاهر. وإذا لم يتوفر الماء والصابون بسهولة، فيجب  متسختي   وكلما كانت اليدان 

  . استخدام مطهر يدين يحتوى عىل الكحول

ي سن  . 4
 
 حاالت مرضية أخاص الذين يعانون من عاًما فما فوق، واألش 65قد يكون كبار السن، ف

ّ
ت د

ي اىل 
 
 لخطر اإلصابة بأ المناعةجهاز  ضعف ف

ا
. إذا كان  19 -بسبب كوفيد اض شديدةعر أكي  عرضة

ل العائلة به أشخاص من هذه الفئات، فيجب أن يترصف جميع أفرا م ه د العائلة كما لو كانوا مي  
 للخطر 

ا
 ، وهذه بعض النصائح: أنفسهم أكي  عرضة

  . أ 
 
ي  ابق
 
ل ف  .اإلمكان قدر المي  

ي حال عدم توفر الماء والصابون . ب
 
ا، واستخدم معقم اليدين ف  اغسل يديك بالماء والصابون كثي 

.  . ج  تجنب لمس عينيك، وأنفك، وفمك بيديك غي  المغسولتي  

من  تخلصعند السعال، ثم  و استخدم الجزء الداخىلي من مرفقكحرص عىل تغطية فمك وأنفك بمنديل أإ . د 
ي صندوق القمامةالو المناديل 

 
 اغسل يديك عىل الفور. ، و رقية المستعملة ف

ه . ه لك وتطهي  ة المالمسة احرص عىل تنظيف مي    بإستمرار وخصوصا االسطح كثي 

ورة لذلك.  . و  ل إال إذا كانت هناك ض  ي المي  
 
 ال تستقبل أي زّوار ف

وس كورونا المستجد، . 5 وس كورونا  تذكر  كل شخص قد يكون عرضة لإلصابة بفي  م ال أن في   يلي  
احد يجب ان نتكاتف ونكون صف و أو فئات عمرية فلذلك  عائلةبحدود جغرافية، وال يقترص عىل 

وس حت  نتخلص منه ي محاربة الفي 
 
 .ف

ي   . 6
ا إىل أن ، 19-كوفيدنصائح غذائية أثناء تفسر

ً
يميل األشخاص الذين يتناولون نظاًما غذائًيا متوازن

وتقليل خطر اإلصابة باألمراض المزمنة واألمراض يكونوا أكي  صحة مع أجهزة مناعة أقوى 
 : المعدية. لذلك يجب عليك

كل يوم للحصول عىل الفيتامينات والمعادن غي  المصنعة  تناول مجموعة متنوعة من األطعمة الطازجة  . أ 
ي يحتاجها جسمك

وتي   ومضادات األكسدة الت    .واأللياف الغذائية والير

ب كمية كافية من الماء.  . ب  اشر

 والملح يات السكر  التقليل من تناول . ج

 تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت . د 

ل ، فتجنب تناول الطعام بالخارج . ه ي المي  
 
قليل تبالتاىلي مع اآلخرين و  مخالطتك يقلل منتناول الطعام ف

ي التعرض 
 
وسفرصتك ف  للفي 
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 صحة األمب المرتبطة الصحية الرسائل

ي المرضعة  . 1
ي حال اصابتك سيدت 

 
وس كورونا ف عية يمكنك مواصلة الرضاعة الطبي المستجد  بفي 

وس  لطفلك  ات لكن يجب أخذ أحتياط، ينتقل بالرضاعة الطبيعية كورونا ال إلن العدوى بفي 
ثانية عىل األقل  20باستمرار بالماء والصابون لمدة الوقاية مثل لبس الكمامة وغسل اليدين 

 . ينتقل بالرضاعة الطبيعية فكورونا ال 

ي الحامل  . 2
وس كورونا سيدت  ي حال اصابتك بفي 

 
م آلن لم يثبتألنه حت  ا ،فال داعي للقلق المستجد  ف

وس من   . للجني   المصابة الحامل األم يثبت انتقال الفي 

ي ال  . 3
 19يدكوفجائحة  أزمة  اللتتعرض لها النساء وأطفالهن خقد يمكن إغفال مخاطر العنف الت 

قد تتحمل المرأة العبء ضافية وخسائر إقتصادية، و إش من ضغوط أل اتعان ة، حيث الحالي
ايدة خالاأل  ل هذه الجائحة ويتفاقم هذا العبء جّراء اغالق المدارس كير من اعمال الرعاية المي  

ىل عأن نعمل معا يزيد من الضغوط عىل المرأة، ولذلك يجب علينا جميعا افراد ومؤسسات مما 
ممارسات العنف المحتملة، باإلضافة اىل تقديم الدعم رفع الوعي لدى الجميع من اجل الحد من 

  . لمن يتعرض للعنف النفسي الالزم

 االطفالب المرتبطة الصحية الرسائل

وس كورونا المستجد،إ . 1 ل حرصوا عىل غسلذلك إ ن األطفال من الفئات المعرضة لإلصابة بفي 
 . آخرينعدم مشاركتها مع أطفال توجيههم لأو تطهي  ألعابهم بإستمرار و 

وس كورونا المستجد، تعتير النظافة من أفضل الطرق للوقاية . 2 لمعتاد وقد يكون من غي  ا من في 
ة اطول من المعتاد  صحيحةللطفل أن يغسل يديه مرات أكي  وبطريقة  يي  يحتاج هذا التغ ،ولفي 

ي ظ، يجب أن نعلم أبنائنا هذا السلوك الصحي ونحافظ عىل الموااىل تدريب وصير 
 
، تنفيذه بة ف

هم  وس إىل اآلخرينوأخير  . أن غسل اليدين يمكن أن يحافظ عىل صحتهم ويمنع انتشار الفي 

وس كورونا المستجد، علينا  . 3 ي القيام بنفس األشياء اللحماية اطفالنا من خطر اإلصابة بفي 
ت 

ء  يجب عىل الجميع القيام بها للحفاظ عىل صحتهم.  ي
 ومنها:  ،علم أطفالك أن يفعلوا نفس السر

كلما و  باستخدام الصابون والماء أو معقم اليدين الكحوىلي طريق غسلهما  عنتنظيف اليدين المواظبة عىل  . أ 
 دعت الحاجة. 

 إبعادهم عن المرض  وخصوصا من يعانون من الحىم والسعال . ب

ها . ج ة المالمسة يوميا مثل الطاوالت والكراسي ومقابض األبواب وغي   تطهي  األسطح كثي 

 سب الحاجةغسل وتطهي  األلعاب ح . د 

ل أو االلتقاء بأصدقائهم، وللحفاظ  . 4 بسبب جائحة كورونا ال يتمكن األطفال من الخروج من المي  
، ساعدهم عىل التواصل معهم  عىل تواصلهم اإلجتماعي مع أصدقائهم اثناء التباعد اإلجتماعي

افك  .عير الهاتف أو وسائل التواصل اإلجتماعي وتحت إشر
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وس كورنا  . 5 ، عند البال ة العراض اإلصابةالمستجد عند االطفال مشابه أعراض اإلصابة بفي  غي  
ا تشبهحيث تظهر عىل األ 

ً
د ، مثل الحىم وسيالن األنف والسعال.  نزالت  طفال أعراض قد و الير
ء واإلسهال ي

دد  تم اإلبالغ عن الق  ي بعض األحيان، اذا ظهرت هذه االعراض عىل طفلك ال تي 
 
ف

 111تصال عىل الرقم واإل  بطلب الرعاية الطبية الالزمة

ي البيت  . 6
 
ىلي ال تمنع طفلك من الحركة ف

ي اثناء الحجر المي  
حت  تحافظ عىل نشاط طفلك البدت 

ه. ومارس معه بعض األلعاب بل شجعه عىل اللعب   ذلك سيحافظ عىل صحته ويزيد من تركي  

ي  . 7
ي مثل هذه االوقات، إليكم عدد من النصائح الت 

 
عدكم عىل تسايحتاج اطفالنا إىل طمئنتهم ف

 ذلك: 

 تحدث إىل أطفالك حت  يعلموا أنك مستعد للحفاظ عىل سالمتهم.  . أ 

ا  . ب
ً
 ابق هادئ

 تحدث إىل األطفال حول ما يحدث بطريقة يمكنهم فهمها. اجعلها بسيطة ومناسبة لعمر كل طفل.  . ج

 ألسئلة. اوفر لألطفال فرًصا للتحدث عما مروا به أو بما يفكرون فيه. شجعهم عىل مشاركة المخاوف وطرح  . د 

 العودة اىل العملب المرتبطة  الصحية الرسائل

وس كورونا  . 1 م، المستجد  عند الذهاب اىل العمل، يجب أن تحىمي نفسك من في  يدين غسل ال وإلي  
او فركهما بالمطهر الكحوىلي وبعد ثانية عىل األقل  20لمدة باستمرار بفركهما بالماء والصابون 

 
ً
ي  بمحارم ورقية أو بمجففات الهواء الساخن والتنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماما

يكق 
 
ا
ي عملك مثل

 
ي المراحيض العامة او ف

 
وس   ( للقضاء  عىلاستخدام مجففات األيدي )المتوافرة ف في 

 . كورونا المستجد مهما طالت مدة تعرضك لها 

 : للعمل احرص عىل اتباع تعليمات الوقاية واهمها  ةالموظف عند العود عزيزي . 2

 أو التقبيل.  باأليدي ةالمصافح تجنب . أ 

 . باستمرار  ثانية عىل األقل أو دعكهما بمحلول مطهر كحوىلي  20لمدة غسل يديك بالماء والصابون أ . ب

 . أدوات المكتب عقم . ج

ورة تعقيم كل ما تلمسه واستخدم مناديل ورقي . د  ها وتخلص من ةقلل استخدام الحمام قدر اإلمكان مع ض 
ة بعد االستخدام برميها بسلة المهم  . التمباشر

 . (والمناديلاحرص عىل خصوصيه أدوات )القلم والمعقم  . ه

 . استخدم المناديل الورقية باستمرار  . و 

ي حال المستها ب . تجنب لمس األدوات ومفاتيح األبواب ومقابضها وازرار المصاعد باأليدي العارية . ز 
 
يدك وف

 بغسل يديك بالماء والصابون لمدة 
ً
.  20قم فورا  ثانية عىل األقل أو ادعكهما بمطهر كحوىلي

 إذا كنت تتعامل مع الجمهور ال تنس إرتداء الكمامة.  . ح
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وس كورونا المستجد ي   تجه يتوّجب عليك، صاحب عملإذا كنت  . 3   مكان العمل للوقاية من في 
ي مكان عملك، اتخاذك تدابي  بسيطة ب

 
ومنخفضة التكلفة ستساعد عىل منع انتشار العدوى ف

  : وحماية موظفيك وعمالئك

  تأكد من أن أماكن عملك . أ 
 
:  دائما  نظيفة وصحية عن طريق ما يل 

  مسح األسطح )مثل المكاتب والطاوالت( واألشياء )مثل الهواتف ولوحات المفاتيح( التأكد من
 . بالمطهرات بانتظام

  لك وخالل خالل ذباستمرار مع اخذ التدابي  الالزمة قبل امتالئها الكامل النفايات  لافراغ سالالتأكد من
)ارتداء القفازات وتنظيف السالل واستبدال االكياس البالستيكية الحاوية القمامة  لتخلص منها عملية ا

  تفريغها من القمامة وإعادة استخدامها(.  عدموالحرص عىل 

ن والزّوار تشجيع غسل اليدين   . ب  من خالل:  ولبس الكمامات بشكل منتظم من قبل الموظفي 

  ي أماكن بارزة و
 
 . تأكد من إعادة تعبئتها بانتظامالوضع مطهرات كحولية ف

 يجب  . تأكد من أن الموظفي   والعمالء لديهم إمكانية الوصول إىل اماكن غسل أيديهم بالماء والصابون
  ع الصابون التقليدية. استخدام الصابون السائل وعدم استخدام قط

 عرض ملصقات تعزز غسل اليدين .  

 عرض ملصقات عن تدابي  الوقاية التنفسية كارتداء الكمامات والتعامل السليم مع العطاس او السعال . 

 ي أماكن العمل
 
  . تأكد من أن الكمامات والمحارم الورقية متوفرة ف

 ي توضي ب
الل عقد للتواصل وذلك من خها وزارة الصحة توجيه الموظفي   ألخذ التدابي  واالحتياطات الت 

ام بها تحت طائلة اإل التواصل عن طريق االجتماعات الرقمية او  ورة االلي   يميل او الشبكة الداخلية وض 
 . المسؤولية

  . المباش  ضمان الزامية التباعد االجتماع  لحماية الجميع ومنع التعامل  . ج

ل.  . د  ن   المنن
ن
  من السعال الخفيف أو الحىم يجب عليه البقاء ف

ن
 التأكيد عل أن أي شخص يعان
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 المصادر: 

 اإللكترونية التالية: المواقع من الوثيقة هذه محتوى اقتباس تم

1. World Health Organization: 

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

2. Centers for Disease Control and Prevention 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 

 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


