
للمصـــــــــابين بكـــــوفيد-19

الدليـــل اإلرشادي 

آخر تحديث للمعلومات:
يوليو 2022

للعزل الصحي 



الفهرس
من هو المصاب بمرض کوفید-19؟  •

األعراض  •

رحلة المصاب بکوفید-19  •

العـزل الصحـي  •

العزل الصحي: األسئلة الشـائعة  •

العـزل المنزلي  •

العزل المنزلي: األسئلة الشـائعة  •

عزز مناعتك  •

أنشطة مقترحة  •

أرقام التواصل  •

اضغط للوصول إلى الصفحة المرادة

يتوجب عليك االلتزام بالمدة وتعليمات العزل الصحي 
ومخالفتك ستعرضك للمساءلة القانونية 

قانون االمراض السارية رقم 14 لعام 2014



مــن هــو المصــــــاب 
بمــرض کوفیــد-19؟

ــل  ــرة المتسلس ــص البلم ــع لفح ــخص خض ــو كل ش ه
PCR مرتــان فــي مؤسســة صحيــة معتمــدة وكانــت 
نتيجــة الفحصيــن إيجابيــة تؤكــد إصابتــه بکوفیــد-19، 
النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود أعــراض  بغــض 

للمرض.



أقــرب  وزيــارة  عاجلــة  طبيــة  رعايــة  طلــب  المريــض  علــى  يجــب 
مستشفى إذا كان لديه أي من األعراض التالية:

األعــراض

فقدان الشهية انخفاض إخ�اج  نفث الدم
البول / التوقف عن 

التبول

حمى شديدة (أكثر 
من 38.5 درجة 

مئوية)

صعوبة في 
التنفس

إغماء / دوخة

اإلسهال> 6 
م�ات / �وم

ألم / ضيق في 
الصدر

تغير لون الشفاه 
والوجه إلى األ��ق

صداع شديد > 10/7

 قيء شديد

احتقان في األنف 
وحكة في العينين

خفقان



رحلــة المصــاب 
بکـــــــوفید-19

نتيجة إيجابية

*الذي يبلغ 50 عامًا أو أكثر أو لديه أعراض أو يعاني من أمراض مزمنة، أو السيدات الحوامل
**أعراض خفيفة الى متوسطة، وال يعاني من أمراض مزمنة

في حال ظهور أعراض شديدة مثل ضيق التنفس، يمكنكم التوجه مباشرة إلى أقرب مركز طوارئ

الفئات عالية 
الخـــــطورة*

نتيجة إيجابية

نتيجة سلبية

نتيجة سلبية

ساعة

األنشــطة  مواصلــة 
مــع  االعتيـــــــادية  
باتبــاع  االســـــــتمرار 

اإلجراءات الوقائية

ــي  ــحص فــ ــادة الفـــ إعـــ
أي منشــأة صحيــة فــي 
ــزل  ــزام بالع ــارة وااللت اإلم
ظهــور  حتــى  المنزلــي 

نتيجة الفحص الثاني 

االلتــزام بالعــزل المنزلــي 
ــم  ــل معك ــيتم التواص وس
من قبل فريـــق التتقيـــيـــم 
االفـــــــتراضي الســتكمال 

إجراءات العزل

التوجــه  المصــاب  علــى 
ــز تقييــم  إلــى أحــد مراكـــ
كوفيـــــد-19 المعتمــدة 
الطبــي  للتقـــييم  أدنــاه 
ــراءات  ــكمال إجـــ واستــــ
العــزل (فــور الحصــول علــى 

نتيجة إيجابيـة واحدة):

إلنهاء العزل يجب الحصول على:
1- نتيجتين سلبيتين متتاليين بينهما  24 ساعة على األقل

أو
2- استكمال فترة العزل 10 أيام مع الخلو من األعراض في آخر 3 أيام من العزل

24

الفـــــئــــات 
االخـــــرى**

أبوظبي:
قاعة األعراس (المشرف)

مركــز مدينــة محمــد بــن 
زايــــد (لفـــــئة العمال) 

العين:
ــؤتمرات  ــين للمـ ــز العـ مرك

بـــوابة 7

الظفرة:
مـــــــــــركز مدينــــــة زايــد
فــي  التقييــم  مـــــــــراكز 

مستشفيات الظفرة



العـــــــــــــزل
ــحي الصـــــــــ

متــى ينتهــي العــزل الصحي للمصـــاب 
بأيــة  يشــعر  لــم  الــذي  بکوفیــد-19 
أعراض أو شـعــــــر بأعراض خــــــــفيفة؟

متــى ينتهــي العــزل الصحــي للمصـــاب بکوفیــد-19 الــذي ظهــرت 
له  أعراض متوسطة إلى شديدة؟

إذا تــم تشــخيص إصابــة المريــض بكوفيــد 19 بــدون ظهــور أعــراض 
أو ظهــور أعــراض خفيفــة، ينتهــي العــزل المنزلــي بعــد الحصــول 
علــى نتيجتيــن ســلبيتين متتاليتيــن خالل 24 ســاعة علــى األقــل أو 
ــة  ــد أول نتيج ــي بع ــزل المنزل ــن الع ــام م ــض 10 أي ــال المري إكم
ــض مســتقًرا ســريرًيا دون وجــود أي  ــث يكــون المري ــة، بحي إيجابي

أعراض، فُيعتبر غير معدًيا وينتهي العزل المنزلي.

أيام10

مســتقًرا  المريــض  كان  إذا 
أي  وجــود  دون  ســريرًيا 
ــر معــدي  ــر غي ــراض، فُيعتب أع

وينتهي العزل الصحي.

الحصــول علــى نتيجتيــن ســلبيتين 
علــى  24 ســاعة  متتاليتيــن خالل 
األقــل أو إكمــال المريــض 10 أيــام 
مــن العــزل الصحــي مــع الخلــو مــن 
أيــام مــن   3 آخــر  األعــراض فــي 

العزل.

العـــــــــــــزل
الصحـــــــــــي



متــى ينتـــقل مــرض کوفیــد-19 
آخــر؟ إلـــــــى  مــن شخـــــــص 

كورونــا  فيــروس  أن  العلميــة  الدراســات  أظهــرت 
المســبب لمــرض کوفیــد-19 يكــون معديــًا فــي أول 
10 أيــام مــن اإلصابــة، حيــث تعتبــر العــدوى فــي 
أعلــى مســتوياتها خالل األيــام األولــى وتنخفــض 
اليوميــن (الســابع والعاشــر) مــن  بيــن  بســرعة مــا 
المــرض، ولذلــك يجــب االلتــزام بالعــزل الصحــي لمــدة 
للمخالطــة وحفاظــًا علــى صحــة  تفاديــًا  أيــام   10

وسالمة أفراد المجتمع.
كمــا أظهــرت الدراســات العلميــة أنــه لــم يتــم العثــور 
علــى الفيــروس نشــطًا أو معديــًا، بعــد مــرور 10 أيــام 
 PCR "ــي ســي آر ــت نتيجــة فحــص "الب ــى إذا كان حت

إيجابية.

األســــــــــئلة 
الشـــــــــــائعة



هــل يجــب أن تكــون النتيجــة ســلبية 
لخــروج المريــض مــن العــزل الصحــي؟

ال يشــترط الخضــوع لفحــص "بــي ســي آر" PCR إلنهــاء العــزل 
ــن  ــام م ــدة 10 أي ــال م ــو إكم ــح ه ــراء الصحي ــي، واإلج الصح
العــزل الصحــي لمــدة ثالثــة أيــام علــى األقــل وذلــك مــن دون 

استخدام األدوية الخافضة للحرارة.

األســــــــــئلة 
الشـــــــــــائعة



10
 أيام

كــم هــي الفتــرة الزمنيــة الالزمــة 
للتماثل للشفاء؟

ــد  ــه، وق ــر طبيعت ــد تتغي ــتجد وق ــد-19 مس ــرض کوفی ــر م يعتب
أثبتــت األدلــة العلميــة أن التماثــل للشــفاء يختلــف حســب 
ــزام  ــي بااللت ــك نوص ــة، لذل ــة البدني ــخاص واللياق ــة األش مناع
التــام بالعــزل لمــدة 10 أيــام كحــد أقصــى للحــاالت التــي ال 
تعانــي مــن األعــراض أو لديهــا أيــة أعــراض بســيطة. أمــا 
ــى  ــد عل ــفاء يعتم ــإن الش ــراض ف ــا أع ــي يصاحبه ــاالت الت للح

درجة األعراض ومضاعفات المرض خالل فترة العالج.

األســــــــــئلة 
الشـــــــــــائعة



متــى يتــم تطبيــق العــزل المنزلــي 
للمصابين بكوفيد-19؟

شــروط  توفــر  حــال  فــي  المنزلــي  العــزل  تطبيــق  يتــم 
ومتطلبــات هــذا العــزل لألشــخاص الذيــن ال تظهــر عليهــم أي  
مــن أعــراض المــرض، أو تكــون األعــراض بســيطة مــع توافــق 

المنزل الشتراطات العزل.

ــزل  ــات الع ــروط ومتطلب ــي ش ــا ه م
المنزلي؟

توفر سكن منفصل.

استقرار الحالة الصحية للمريض.

توفر وسائل اتصال مثل وجود رقم هاتف فعال.

التزام المريض باإلجراءات االحترازية الموصى بها.

ــى  ــوي عل ــي تحت ــة الت ــعافات األولي ــتلزمات اإلس ــر مس توف
جهاز قياس درجة الحرارة.

شروط

األســــــــــئلة 
الشـــــــــــائعة



الفئات الغير مؤهلة للعــزل المنزلي:

من هم فوق 50 سنة 

األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية 
غير مسيطر عليها مثل:

أصحاب الهمم

األشخاص الذين يقيمون في مراكز الرعاية 
طويلة األجل

مرض السكرى. 
أمراض القلب الخطيرة مثل نقص التروية القلبية. 

ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم. 
أمــراض الرئــة / أمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة بمــا 

في ذلك الربو المعتدل إلى الشديد. 
أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي. 

مرض الكبد المزمن. 
مرضى السرطان الذين ما زالوا يخضعون للعالج. 

المرضــى الذيــن يســتخدمون األدويــة البيولوجيــة أو 
األدوية المثبطة للمناعة. 

المرضى الذين لديهم تاريخ زراعة أعضاء. 
األشــخاص مــن أي فئــة عمريــة ممــن يعانــون مــن 
 ([BMI]> 40 الســمنة المفرطــة) مؤشــر كتلــة الجســم
الحــاالت  بعــض  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  أو 
ــا  ــم فيه ــم التحك ــم يت ــة إذا ل ــية، خاص ــة األساس الطبي

جيدا.
أي حالة صحية قد تضعف المناعة.

العـــــــــــــزل
المنزلــــــــــي



 

Milk

FROZEN 

VEGETABLES

علــى  المــن�ل  إلــى  اذهــب 
وال  الخاصــة  بســيارتك  الفــور 
ــام  ــل الع ــائل النق ــتخدم وس تس
األجــرة  وســيا�ات  (الحــافالت 

والمت�و).

حافــظ علــى نظافــة يديــك 
والنظافــة الشــخصية بشــكل 

عام.

بنفســك  األع�اض  �اقــب 
بشــكل �ومــي مثــل فحــص 
أي  وتســجيل  ح�ارتــك  درجــة 

تغ�ي�ات.

ــن  ــة م ــات كافي ــك كمي ــد أن لدي تأك
الواحــد  االســتخدام  ذات  المناد�ــل 

والقفا�ات ومطه�ات المن�ل.

ابــق فــي المــن�ل لمــدة 10 أيــام فــي غرفــة 
فرديــة جيــدة التهويــة بهــا نافــذة مــع دورة ميــاه 

خاصة إن أمكن وابق الباب مغلقًا.

احصــل علــى مــخ�ون مــن الطعــام غيــر قابــل للتلــف لمــدة 
أســبوعين كحــد أدنــى مــن المتجــر.  يمكنــك تخ��ــن المــواد 
طويلــة األجــل؛ مثــل الحليــب المجفــف والفواكــه المعلبــة 

والخض�وات المجمدة والمعقمات.

إرشادات الع�ل المن�لي للمصا�ين بكوفيد - 19

رعايــة  مقــدم   / شــخص  أي 
ــك ســيكون  ــع ذل ــة ال يتب صحي
قوانيــن  بموجــب  مســؤوًال 
اإلمــا�ات  دولــة  ولوائــح 
بشــأن  المتحــدة  العر�يــة 

األم�اض المعدية.

العـــــــــــــزل
المنزلــــــــــي



أصحاب الهمم

األشخاص الذين يقيمون في مراكز الرعاية 
طويلة األجل

العـــــــــــــزل
المنزلــــــــــي

2M

ال تشــارك األوانــي وأدوات النظافــة 
الشــخصية مــع أي شــخص آخــر فــي 
المــن�ل. اســتخدم مــواد يمكــن التخلــص 

منها كلما أمكن ذلك.

أو  العائلــة  مــن  أف�اد  لديــك  كان  إذا 
معهــم  ا�فــق  يدعمونــك؛  األصدقــاء 
أو  البقالــة  مــواد  وضــع  علــى 

المستلزمات األخرى على عتبة بابك.

تحديــد �وتيــن �ومــي لممارســة 
األنشــطة وتحقيــق بعــض المهــام 
األنشــطة  قائمــة  (انظــر 

المقترحة).

الحفــاظ علــى أســلوب حيــاة صحــي. 
ــة، وممارســة ال��اضــة و  ــة الصحي التغذي
شــرب كميــات كافيــة مــن الســوائل؛ 
مــن  كاف  قســط  علــى  والحصــول 

النوم.

تخلــص مــن القمامــة فــي صناد�ــق القمامــة و / أو األكيــاس للتخلــص منهــا بالشــكل 
المناسب.

إذا كنــت �تشــارك فــي أي مــن م�افــق المــن�ل؛ فاســتخدم القنــاع (تخلــص منــه 
بشــكل مناســب)؛ وحافــظ علــى مســافة 2 متــر �ينــك و�يــن اآلخ��ــن ويفضــل 
ــد  ــامل بع ــف الش ــب والتنظي ــر المناس ــن التطهي ــد م ــي�ًا وتأك ــق أخ ــتخدام المرف اس

االستخدام.

الفســيل  بصابــون  الحمــام  الس��ــر ومناشــف  �نظيــف مالبســك ومالءات  يمكــن 
العــادي أو المــاء أو الفســالة عنــد درجــة ح�ارة 90-60 درجــة مئويــة باســتخدام 
المنظفــات المن�ليــة الشــائعة وتجفيفهــا جيــدًا. إذا كان أحــد أف�اد العائلــة يفعــل 
ذلــك، يجــب عليــه / عليهــا ارتــداء الكمــام والقفــاز قبــل مناولــة المالبــس و�نظيفهــا 

والتخلص من القناع والقفا�ات بشكل مناسب في حاوية مغلقة.

تأكــد أن لديــك مــا يكفــي مــن 
إلــى  تحتــاج  التــي  األدويــة 

وصفة ط�ية لمدة أسبوعين.

 ابــق علــى ا�صــال مــع عائلتــك 
الها�ــف  خالل  مــن  وأصدقائــك 
ومنصــات التواصــل االجتماعــي 

للحصول على الدعم.



ــور (0.5%)  باســتخدام (%70)  ــة عمــل محلــول مركــز مــن الكل كيفي
من مسحوق الكلور 
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20 ليتر

من الماء

 مالعق طعام من 
مسحوق الكلور

10 ثواني

10 
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محلــول  مــن   (%0.5) قــوي  تركيــز  اســتخدام  
و  األدوات،  األســطح،  لتنظيــف وتطهيــر  الكلــور 

سوائل الجسم المنسكبة على األرضيات.

قــم بعمــل محلــول مركــز (0.5%) مــن الكلــور 
�وميًا

ــك لمعــدات  تأكــد مــن ارتدائ
الحماية الشخصية

أضــف 10 مالعــق طعــام 
الكلــور  مســحوق  مــن 
(70% كلــور) إلــى 20 لتــر 

من الماء في دلو.

قــم بتح��ــك الخليــط جيــدا 
لمــدة 10 ثوانــي، أو حتــى 
الكلــور  مســحوق  تحلــل 

في الدلو.

اليــوم  مــن  المحلــول  بقايــا  مــن  بالتخلــص  قــم 
السابق 



محلول 
كلور مركز 

 (%0.5)
للتنظيف

CHLORA

طابع 
للتسمية

ا�تظــر لمــدة 30 دقيقــة 
قبل اإلستخدام.

ــو  ــة الدل قــم بتغطي
بغطاء.

ال تشرب من ماء الكلور.

ال تضع ماء الكلور في الفم أو العينين.

مسحوق كلور 
 دلو ماء(%70) 

بغطاء
ملعقة 
طعام

عصا 
طابع للتح��ك

للتسمية

اإلمدادات الالزمة:

تحذ�ر

محلول 
كلور مركز 

 (%0.5)
للتنظيف

قــم بتخ��ــن الدلــو 
فــي الظــل. ال يجــب 
ــوء  ــت ض ــه تح وضع

الشمس المباشر.

طابــع  بوضــع  قــم 
"محلــول  للتســمية 
ــور مركــز (%0.5)  كل

للتنظيف"
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0607

30 دقيقة

محلول 
كلور مركز 

 (%0.5)
للتنظيف

محلول 
كلور مركز 

 (%0.5)
للتنظيف



مــا هــو المطلــوب مــن المريــض أثنــاء العــزل 
المنزلي؟

ــًا لمــدة 10 أيــام حتــى لــو كان يتمتــع بصحــة جيــدة  علــى المريــض عــزل نفســه كلي
ولم تظهر عليه أّية أعراض .

تحميل التطبيق الذكي (الحصن)، والتسجيل فيه، واّتباع الخطوات المطلوبة.

مراقبة األعراض وقياس درجة الحرارة بشكل مستمر.

قراءة المريض لكافة اإلرشادات التي يتم توفيرها.

فــي حــال أراد المريــض غســل مالبســه منزليــًا يفضــل أن يقــوم المريــض بغســل 
مالبســه بنفســه. إذا لــم يكــن ذلــك ممًكنــا ،يجــب علــى الشــخص اســتخدام ّغســالة 
وأكيــاس منفصلــة فــي غرفــة العــزل وجمــع كل العناصــر الملوثــة فــي كيــس 

نفايات منفصل.

غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الفم عند السعال أو العطاس.

الحصن

اإلرشادات

10
 أيام

األســــــــــئلة 
الشـــــــــــائعة



اّتبــاع جميــع التدابيــر  التأّكــد مــن أن القائميــن باألعمــال المنزليــة يحرصــون علــى 
االحترازية عند التعامل مع النفايات أو الغسيل.

عدم مخالطة المريض بأي شكل من األشكال.

التوجه إلى المراكز المعتمدة إلجراء فحص مسحة األنف واتخاذ اإلجراء الالزم.

ــق  ــور فري ــد حض ــن، أو عن ــخاص آخري ــود أش ــد وج ــة عن ــة الطبي ــتخدام الكمام ــب اس يج
الرعاية الصحية.

غســل اليديــن لمــدة ال تقــل عــن 20 ثانيــة علــى األقــل بشــكل مســتمر، خاصــة قبــل وبعد 
إعــداد الطعــام، وقبــل تنــاول الطعــام، وبعــد اســتخدام الحمــام، وبعــد خلــع الكمامــات 
الطبيــة ،والقفــازات الطبيــة، وّكلمابــدت اليــدُان متســختين، ويفضل اســتخدام المناشــف 

الورقية لتجفيف اليدين.

تجنب لمس العينين واألنف والفم بأٍيد غير نظيفة.

يجــب أن يكــون عــدد مقدمــي الرعايــة الصحيــة محــدًودا بحســب حاجــة المرضــى 
للمساعدة، وأن يتّمتع مقدم الرعاية بصٍحة جيدة وال يعاني من أّية أمراض مزمنة.

التــــدابير 
االحترازية

مــا هــو المطلــوب مــن أســرة المريــض أثنــاء العــزل 
المنزلي؟

األســــــــــئلة 
الشـــــــــــائعة

20
ثانية



األســــــــــئلة 
الشـــــــــــائعة

مــا هــو المطلــوب مــن أســرة المريــض أثنــاء العــزل 
المنزلي؟

فــي حــال وجــود مخالطــة مباشــرة مــع حالــة مؤكــدة، فينبغــي علــى المخالــط إجــراء 
فحــص مســحة األنـــف فــي اليــوم األول واليــوم الســابع مــن تاريــخ آخــر مخالطــة أو عنــد 
ظهــور األعــــــراض حتـــــى لــو كانــت نتيجــة العينــة فــي اليــوم األول ســلبية فــي أي 

منشأة صحية في إمارة أبوظبي دون الحاجة إلى الحجر المنزلي.

التخلــص مــن األقنعــة الطبيــة والقفــازات ذات االســتعمال المــرة واحــدة وذلــك 
مباشرة بعد كل استخدام.

يجــب ضمــان تنظيــف وتعقيــم األســطح فــي المناطــق المشــتركة مثــل مقابــض 
األبواب والصنابير والمقاعد. والتأكد من أن المساحات المشتركة جيدة التهوية.

غســل المالبــس جيــدا، والتأكــد مــن وضــع مالبــس المريــض المؤكــدة إصابتــه فــي ســلة 
منفصلــة، وضــرورة غســلها وتعليقهــا للتعــرض للشــمس بعيــدا عــن بقيــة مالبــس 

األشخاص المقيمين مع المصاب.

ينصــح بتــرك وجبــات المريــض، التــي تقــدم علــى أطبــاق وأدوات تســتخدم لمــرة واحــدة، 
عند باب غرفته من دون أي احتكاك أو تواصل مباشر معه.



بط�يعــة الحــال خالل فتــرة الــع�ل تكــون محصــو�ًا و ال تســتطيع أن تقــوم بأنشــطتك اليوميــة المعتــادة.  إليــك بعــض النصائــح 
لمساعدتك ومساعدة عائلتك للبقاء بصحة جيدة في المن�ل خالل هذه الفترة.

عــــــــــــــــــزز
مـــــــــــناعتك

الحصول على قسط كاف من النوم
ــي تعمــل علــى  ــة الت ــى االســتجابة المناعي ــر عل ــوم �ؤث ــت األبحــاث أن الحرمــان مــن الن أ�بت
ــوم لمــدة 7 - 8  ــح مــن الن ــى قســط م�� ــع ا�تشــار العــدوى. حــاول أن تحصــل عل الفــور لمن

ساعات كل ليلة. فيما يلي بعض االست�ا�يجيات لنوم جيد في الليل:
• استيقظ في نفس الوقت كل �وم      

• قلل من استهالك الكاف�ين بعد الساعة 2 مساًء      
• مارس ال��اضة قبل 4 ساعات على األقل من موعد النوم      

• أوقف أنشطتك اإللكت�ونية قبل موعد النوم بساعة أو ساعتين      
• اذهب إلى الف�اش عندما تكون مستعًدا للنوم      

• حدد وقتًا معقوًال للنوم يمكن تحقيقه      

حافظ على عادات غذائية صحية
الغذاء الصحي هو أحد العناصر الهامة للغاية لتحسين قدرة الجسم على منع العدوى ومكافحتها والتعافي منها.

ــا  ــي�وس كو�ون ــدوى ف ــج ع ــع أو تعال ــة أن تمن ــمالت غذائي ــة أو مك ــن ألي أطعم ــة ، ال يمك ــة العالمي ــة الصح ــا لمنظم وفًق
ــة  ــدة مــن احتمالي ــة الجي ــل التغذي ــث يمكــن أن تقل ــة مهمــة لدعــم جهــاز  المناعــة حي ــة الصحي المســتجد ، فاألنظمــة الغذائي

اإلصابة بمشكالت صحية أخرى، بما في ذلك السمنة وأم�اض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

متنوعــة  مجموعــة  �نــاول   .1
ــك  ــا فــي ذل مــن األطعمــة، بم

الفواكه والخض�وات

2. قلل الملح والسكر

3. �نــاول كميــات معتدلــة مــن 
الدهون وال��وت

4. اشرب كمية كافية من الماء

5. تجنب تعاطي الكحول

6. الرضاعة الط�يعية 



حافظ على األنشطة البدنية
مــن المهــم جــدا للنــاس مــن جميــع األعمــار والقــد�ات ممارســة األنشــطة. يمكنــك أخــذ اســت�احة 
قصيــرة مــن الجلــوس، عــن ط��ــق القيــام 3-4 دقائــق وأداء حــركات بدنيــة خفيفــة، مثــل المشــي أو 

التمتد، وسيسهم في تخفيف آالم العضالت وتحسين الدورة الدموية ونشاط العضالت.
النشــاط البدنــي المنتظــم يفيــد كال مــن الجســم والعقــل. لتقليــل ارتفــاع ضغــط الــدم ، والمســاعدة 
فــي إدارة الــو�ن وتقليــل خطــر اإلصابــة بــأم�اض القلــب والســكتة الدماغيــة والســكري مــن النــوع 
ــرض  ــم م ــى تفاق ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــاالت الت ــع الح ــرطان - جمي ــواع الس ــف أن ــي ومختل الثان

في�وس كو�ونا المستجد.
ــاط  ــن النش ــة م ــن 150 دقيق ــل ع ــا ال يق ــام بم ــن بالقي ــة البالغي ــة العالمي ــة الصح ــي منظم وتوص
البدنــي المعتــدل الكثافــة علــى مــدار األســبوع، أو 75 دقيقــة علــى األقــل مــن التما��ــن شــديدة 
ــادة  ــن �� ــة، يجــب علــى البالغي ــة إضافي ــد صحي الكثافــة علــى مــدار األســبوع. للحصــول علــى فوائ

نشاطهم البدني متوسط الشدة إلى 300 دقيقة في األسبوع ، أو ما يعادلها.

هنــاك الكثيــر مــن األشــياء التــي يمكننــا القيــام بهــا لالعتنــاء بالصحــة العقليــة والرفــاه ومســاعدة اآلخ��ــن الذ�ــن قــد يحتاجــون 
الى بعض الدعم اإلضافي والرعاية.

•  ُكن واعيًا استمع إلى النصائح والتوصيات من المصادر الموثوقة من السلطات الوطنية والمحلية 

•  ا�بع �وتينك الخاص مواكبة ال�وتين اليومي بقدر اإلمكان، أو استحداث �وتين جديد

•  قلــل مــن متابعــة النــش�ات اإلخبا��ــة ابحــث عــن أحــدث المعلومــات فــي أوقــات محــددة مــن اليــوم ، مــرة أو مرتيــن فــي 
اليوم إذا لزم األمر

•  االتصال االجتماعي مهم حافظ على ا�صال منتظم مع الناس المقر�ين منك عبر الها�ف وقنوات على اال�ترنت.

•  تجنــب تعاطــي الكحــول والمخــد�ات قــم بالحــد مــن كميــة الكحــول التــي تشــربها أو ال تشــرب الكحــول علــى اإلطالق. 
تجنب استخدام الكحول والمخد�ات كوسيلة للتعامل مع الخوف والقلق والملل والع�لة االجتماعية

•  تحكــم فــي وقــت الشاشــة و ألعــاب الفيد�ــو كــن علــى د�ايــة بالوقــت الــذي تقضيــه أمــام الشاشــة كل �ــوم. تأكــد مــن 
أخذ فت�ات �احة منتظمة 

ــة  ــة ومليئ ــص إيجا�ي ــت�وي� لقص ــي لل ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــابا�ك عل ــتخدم حس ــي  اس ــل االجتماع ــائل التواص •  وس
باألمل وقم بتصحيح المعلومات الخاطئة أينما �أيتها

•  مســاعدة اآلخ��ــن إذا كنــت قــادً�ا  فقــدم الدعــم لألشــخاص فــي مجتمعــك الذ�ــن قــد يحتاجــون إليــه ، مثــل مســاعدتهم 
في ش�اء الطعام   

•  دعــم العامليــن فــي القطــاع الصحــي. اغتنــم الفــرص عبــر اإل�ترنــت أو مــن خالل مجتمعــك لتوجيــه الشــكر إلــى العامليــن 
في مجال الرعاية الصحية في بلدك وجميع أولئك الذ�ن يعملون لالستجابة لمرض في�وس كو�ونا المستجد

حافظ على صحتك العقلية

عــــــــــــــــــزز
مـــــــــــناعتك



اإلقالع عن التبغ
وألنهم  ملوثة)  السجائر  (وربما  أصابعهم  ألن  وذلك  بكوفيد-19  لإلصابة  عرضة  أكثر  المدخنون 

يالمسون فمهم غالبًا، مما ي��د من إمكانية ا�تقال الفي�وس من اليد إلى الفم.
و المدخن في خطر أكبر من للتدهور بسبب اختالل وظائف الرئة لديه. ا�رك التدخين اليوم للتقليل 

من هذه المخاطر والبدء في حياة صحية

نصائح س��عة لكبح رغبتك في التدخين:  

1. التأخيــر: قــاوم رغبتــك وتأخــر قــدر المســتطاع، شــتت نفســك وخالل هــذا الوقــت وســوف �نتهــي 
الرغبة

2. التنفس العميق: خذ نفسًا عميقًا لتهدئة نفسك حتى تهدأ الرغبة  

ــدًال مــن التقــاط الســيجارة،  3. شــرب المــاء:  قــم �إبقــاء يديــك وفمــك مشــغولين بشــرب المــاء ب
ارشف ببطء وسوف �نتهي الرغبة  

إلــى  فعــل شــيئًا آخــر إللهــاء نفســك؛ اســتحم، اق�أ كتابــًا، اذهــب فــي نزهــة، اســتمع   .4
الموسيقى

أظهرت األبحاث أن المكمالت من فيتامينات ومعادن معينة يمكن أن تحسن االستجابة المناعية وربما يحمي من المرض. في 
أنها مفيدة في أم�اض  إلى  الد�اسات  التي أشارت  الغذائية  المستجد، اكتشفنا بعض أكثر المكمالت  أوقات مرض كو�ونا 

الجهاز التنفسي.
األم�اض  الفط��ة ضد مسببات  الدفاع  آليات  تع��ز  الرئوية مع  االلتهابات  �ث�يط  قادر على  د  فيتامين  أن  الد�اسات  �بدو من 
المرض  مدة  وتقصير  المتنوعة  األم�اض  من  الوقاية  في  دوً�ا  يلعب  ج  فيتامين  أن  الد�اسات  أظهرت  حين  في  التنفسية. 

وتخفيفها بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي وااللتهاب الرئوي.
وقد أظهرت الد�اسات أيًضا أن مكمالت الزنك قللت من عدد أيام اإلصابة بالتهاب الجهاز التنفسي السفلي الحاد، وقلصت 

وقت الشفاء وكذلك مدة اإلقامة في المستشفى.
ملحوظة؛ يمكن أن �تفاعل بعض المكمالت الغذائية مع األدوية التي �تناولها بوصفة ط�ية أو بدون وصفة ط�ية. قد ال يكون 
بعضها مناسًبا لألشخاص الذ�ن يعانون من حاالت صحية معينة. ناقش األمر مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في 

أي مكمالت غذائية.
•  فيتامين د 1000 - 4000 وحدة دولية في اليوم  

•  فيتامين C ،  1000 - 2000 ملغ �وميا
•  زنك  40  ملغ �وميا

مكمالت ل��ادة مناعتك

عــــــــــــــــــزز
مـــــــــــناعتك



أنشــطة 
مقترحــة

اق�أ كتاب
ــل  ــة لتحمي ــق الع�ل ــاب رفي ــادرة الكت ــي لمب ــط التال ــارة ال�اب ــاب، تفضــل ب�� ــك كت ــم يكــن لدي إذا ل

النسخة اإللكت�ونية ألي من الكتب المتوفرة.
https://www.adphc.gov.ae/en/COVID-19/Awareness-Publications

 كمــا يمكنــك أن تطلــب مــن صد�ق/فــرد مــن العائلــة أن يحضــر لــك بعــض الكتــب ويتركهــا علــى 
عتبــة بــاب الغرفــة. وبــدال مــن ذلــك، يمكنــك طلــب كتــاب عبــر اإل�ترنــت أو ق�اءة/ســماع كتــب عبــر 

اإل�ترنت .

كتابة مذك�ا�ك
 اســتخدم كلما�ــك الخاصــة لــش�ح هــذه الرحلــة. أفــكارك وتجاربــك وتغي�ا�ــك التــي قــد تالحظهــا 

على نفسك وعواطفك. من يعرف، قد �تمكن من نشرها ذات �وم.

مارس النشاط البدني
ــن  ــر م ــاك الكثي ــة. هن ــي الغرف ــاب ف ــاب وإي ــي ذه ــرد المش ــة أو مج ــن اإلطال ــا، أو تما�� اليوج
التما��ــن البســيطة عبــر اإل�ترنــت كمــا تحتــوي منصــات الوســائط االجتماعيــة أيضــًا علــى الكثيــر 

من التما��ن المن�لية المباشرة والشيقة.

ا�بع مصادر المعلومات الموثوقة على األخبار
ا�بــع مصــادر المعلومــات الموثوقــة علــى األخبــار، ومنصــات التواصــل االجتماعــي للبقــاء علــى 

اطالع حول ما يحدث في العالم.

تعلم مهارة جديدة
تعلــم مهــارة جديــدة أو مــارس الخطابــة أو مهــا�ات العــرض أو أي كفــاءة أخــرى ترغــب فــي 

تطو�رها .

أنشئ مقطع فيد�و قصير
أنشئ مقطع فيد�و قصير عن تجربتك الخاصة وشاركه مع العائلة و/أو األصدقاء .



أنشــطة 
مقترحــة

حضور دو�ات تد���ية عبر اإل�ترنت
جرب

 https://www.coursera.org/promo/wellness-free-courses https://www.edx.org/ 
 أو أي منصة دو�ات مجانية أخرى عبر اإل�ترنت

لعب بعض األلعاب
لعب بعض ألعاب المدرسة القديمة. إكمال اللغز، التركيب، سودوكو أو غيرهم .

جولة افت�اضية
 قم بجولة افت�اضية من جوجل في أحد المتاحف الوطنية مثل المعرض الوطني

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
 أو المسجد الك�ير على

https://www.p4panorama.com/panos/Sheikh-Zayed-Grand-Mosque-AbuDhab
i-UAE-360-degree-virtual-reality-tour/ - 

أو أي جوالت أخرى عبر اإل�ترنت إلى األماكن التا��خية

قم بالتلو�ن
 الخربشة أو الرسم . احصل على أقالم الرصاص وأقالم التلو�ن واستكشف قد�ا�ك . يمكنك أن

 تطلب من األهل أو األصدقاء بأن يطبعوا لك بعض المانداال
https://www.free-mandalas.net/

أضف أنشطتك وشاركها معنا
أضــف أنشــطتك وشــاركها معنــا فــي مركــز أبوظبــي للصحــة العامــة علــى حســاب منصــة 

انستاج�ام adphc_ae@ و شاركها أصدقائك.



أرقـــــام 
ــل التواص

8001717

909

80011111 و�ارة الصحة ووقاية المجتمع

خدمة إستجابة - دائرة الصحة - أبوظبي

800342 هيئة الصحة بدبي

مركز العمليات

استفسا�ات تط�يق الحصن

استفسا�ات برنامج الع�ل المن�لي 

مركز أبوظبي للصحة العامة

8004676

8001717


