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بــرنامج الصحة 
في مـــــــكان 
العمل وأنماط 
الحياة الصـحية

اإلجــــ�اءات 
االحتـــــ�ا��ة 
للوقـاية من 
فيــــــــ�وس 
كـــــــــو�ونا 
المســـــتجد

يعــد ا�بــاع التدا�يــر الوقائيــة فــي مقــار العمــل 
مســؤولية جميــع الموظفيــن للحــد مــن ا�تشــار 
ــة  ــي للصح ــز أبوظب ــرص مرك ــذا يح ــدوى. ل الع
لــدى  الصحــي  الوعــي  رفــع  علــى  العامــة 
األفــ�اد ت�امنــًا مــع عــودة الموظفيــن إلــى 
مقــار العمــل واســتكماًال للجهــود المبذولــة 
ــا المســتجد  ــ�وس كو�ون ــة مــن في فــي الوقاي
ــ�اءات  ــب اإلج ــم بحس ــاق التطعي ــيع نط وتوس
الرســمية  والتوجيهــات  المحدثــة  االحت�ا��ــة 

بشأن التعامل مع الظ�وف الصحية ال�اهنة.

ورشة عملورشة عمل

بـــــــرنامج الصـــحة في 
مكــــان العمل وأنماط 
الحيــــــــاة الصـــــــــحية

باللغة العر�ية
اإل�نين 22 نوفمبر

1:00 - 2:00 ظه�ًا

الصحـــة والعافية 
في أماكن العمل

سلسلة ورش عمــل بعـنوان:

إضغط هنا

لمعــرفة المـــــ��د عن برنــامج العافية في أماكن 
العمل لألفـــــ�اد والمؤسسات وأنـماط الحيـــــــاة 
الصحــــية، ندعـــــــوك لحضـــور ورشة عمل بعنوان 
"العافية في أماكن العمل وأنماط الحياة الصحية"

اإل�نين 06 ديسمبر

فوائــد  البدنيــة  األنشــطة  لممارســة  أن  شــك  ال 
ــب، والعظــام،  ــدة. فهــي تعــ�ز مــن صحــة القل عدي
إلــى  باإلضافــة  العضــالت،  وتقــوي  والشــ�ا�ين، 
تحســين الصحــة النفســية بشــكل عــام. ومــن الجد�ــر 
لهــا  البدنــي  النشــاط  أن جميــع أشــكال  بالذكــر 
تأ�يــ�ات إيجا�يــة بمــا فــي ذلــك المشــي، وركــوب 
مــن  وغيرهــا  الــد�ج  صعــود  وحتــى  الد�اجــات، 
األنشــطة. فالنشــاط البدنــي يســاعد الجســم علــى 
ــاء  ــط أ�ن ــس فق ــة، لي ــة إضافي ــع�ات ح�ا�� ــ�ق س ح
ممارســة األنشــطة، وإنمــا علــى مــدار اليــوم لكــن 
�تطلــب  وظائــف  فــي  منــا  المال�يــن  يعمــل 
الجلــوس علــى المكا�ــب لســاعات طويلــة فــي 
ــر  ــن المخاط ــد م ــط العدي ــاء، ترتب ــي األ�ن ــوم. ف الي

الصحية أساسا بالجلوس لفت�ات طويلة

تع��ز النشاط البدني

يعــد ا�بــاع التدا�يــر الوقائيــة فــي مقــار العمــل 
ا�تشــار  للحــد مــن  مســؤولية جميــع الموظفيــن 
للصحــة  أبوظبــي  مركــز  يحــرص  لــذا  العــدوى. 
العامــة علــى رفــع الوعــي الصحــي لــدى األفــ�اد 
ــل  ــار العم ــى مق ــن إل ــودة الموظفي ــع ع ــًا م ت�امن
ــن  ــة م ــي الوقاي ــة ف ــود المبذول ــتكماًال للجه واس
نطــاق  وتوســيع  المســتجد  كو�ونــا  فيــ�وس 
التطعيــم بحســب اإلجــ�اءات االحت�ا��ــة المحدثــة 
مــع  التعامــل  بشــأن  الرســمية  والتوجيهــات 

الظ�وف الصحية ال�اهنة.

التغـذية الصحية

اإل�نين 13 ديسمبر

التــي  الوقائيــة،  واألســاليب  الطــ�ق  أهــم  لمعرفــة 
النفســية،  صحتنــا  علــى  للمحافظــة  ا�باعهــا  �إمكاننــا 

ندعوك لحضور ورشة عمل بعنوان   "صحتك النفسية"

إّن الصحــة النفســية جــزء أساســي ال يتجــّ�أ مــن 
الصحــة. وفــي هــذا الصــدد ينــص دســتور منظمــة 
الصحــة العالميــة علــى أّن "الصحــة هــي حالــة مــن 
اكتمــال الســالمة بدنيــًا وعقليــًا واجتماعيــًا، ال مجــّرد 
انعــدام المــرض أو العجــز". وهــي عبــارة عــن حالــة 
ــه  ــس قد�ا� ــرد تك�� ــا للف ــن فيه ــة يمك ــن العافي م
الخاصــة والتكّيــف مــع أنــواع اإلجهــاد العاديــة 
ــز الصحــة النفســية  ــة وتع�� والعمــل بتفــان وفعالي
يعمــل علــى تقويــة المناعــة وبالتالــي الوقايــة مــن 
األمــ�اض المزمنــة والمعديــة. لكــن مشــاغل الحيــاة، 
ــد  ــذي ق ــق، ال ــر، والقل ــة، والتوت ــوط اليومي والضغ
ــة  ــى الصح ــر عل ــأنه أن �ؤث ــن ش ــًا م ــه �ومي نواجه

النفسية، وعلى التوا�ن النفسي

صـحـتك الـنفـسـية

اإل�نين 27 ديسمبر

لمعرفــة كيفيــة بنــاء عــادات غذائيــة صحيــة والتعــرف 
أكثــر علــى كيفيــة قــ�اءة ملصــق المعلومــات الغذائيــة، 

ندعوك لحضور ورشة عمل بعنوان    "التغذية الصحية"

لمعرفــة الم��ــد حــول أضــ�ار التدخيــن وكل مــا تحتاجــه 
لإلقــالع عــن التدخيــن أو مســاعدة أحبائــك علــى اإلقــالع 

عنه، ندعوك لحضور ورشة عمل "االمتناع عن التدخين"

اإل�نين 03 ينا�ر

www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

باللغة العر�ية

1:00 - 2:00 ظه�ًا

باللغة العر�ية

1:00 - 2:00 ظه�ًا

يعــد ا�بــاع التدا�يــر الوقائيــة فــي مقــار العمــل 
ا�تشــار  للحــد مــن  مســؤولية جميــع الموظفيــن 
للصحــة  أبوظبــي  مركــز  يحــرص  لــذا  العــدوى. 
العامــة علــى رفــع الوعــي الصحــي لــدى األفــ�اد 
ــل  ــار العم ــى مق ــن إل ــودة الموظفي ــع ع ــًا م ت�امن
ــن  ــة م ــي الوقاي ــة ف ــود المبذول ــتكماًال للجه واس
نطــاق  وتوســيع  المســتجد  كو�ونــا  فيــ�وس 
التطعيــم بحســب اإلجــ�اءات االحت�ا��ــة المحدثــة 
مــع  التعامــل  بشــأن  الرســمية  والتوجيهــات 

الظ�وف الصحية ال�اهنة.
باللغة العر�ية

1:00 - 2:00 ظه�ًا

اإل�نين 20 ديسمبر
باللغة العر�ية

1:00 - 2:00 ظه�ًا

باللغة العر�ية

1:00 - 2:00 ظه�ًا

إضغط هنا

إضغط هنا

إضغط هنا

دعنــا نكتشــف كيــف نحافــظ علــى نشــاطنا فــي 
ــوان  مــكان العمــل، ندعــوك لحضــور ورشــة عمــل بعن

"تع��ز النشاط البدني"

إضغط هنا

لمعـــــرفة الم��د عن التــــدا�ير الوقائية المطبــقة 
في مقار العمل وآخر التحديثات فيما يخص الوضع 
الحــالي، ندعـــــوك لحضـــور ورشة عمـــل بعـنوان 
"اإلجـــ�اءات االحتــــــ�ا��ة للوقاية من كوفيد-19"

اإلج�اءات االحتــ�ا��ة 
للوقـــاية من في�وس 
كــــو�ونا المســـــتجد

إضغط هنا

اإلمتناع عن التدخين
فــي الوقــت الحاضــر ، ال تخفــي العواقــب الســل�ية 
الناجمــة عــن التدخيــن عــن أي شــخص ، لكنهــا - 
البالغيــن  مــن  الكثيــر  تقتــل  تــ�ال  ال   - لألســف 
علــى  "التدخيــن"  يقتصــر مصطلــح  واألطفــال. ال 
ــجائر  ــا الس ــمل أيًض ــل يش ــط ، ب ــجائر فق ــن الس تدخي
اإللكت�ونيــة والشيشــة والمــدواخ وغيرهــا. �ــزداد 
 ،  19-Covid جائحــة  خــالل  التدخيــن  خطــر 
مــن   ٪50 إلــى  يصــل  أكبــر  خطــً�ا  و�واجهــون 
اإلصابــة بالفيــ�وس. لذلــك ، فــإن أفضــل مــا يمكــن 
ــدوى  ــة بالع ــر اإلصاب ــل خط ــه لتقلي ــن فعل للمدخني
والوقايــة مــن األمــ�اض األخــرى هــو اإلقــالع عــن 
التدخيــن. يقلــع العديــد مــن المدخنيــن عــن التدخيــن 
عــن طيــب خاطــر بعــد أن �بنــوا عقليــة حتميــة ، دون 

الحاجة إلى أي مساعدة ط�ية.


