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െകാേറാണ ൈവറ�ക�െട ��ംബ�ിൽ െപ� SARS-COV2 ൈവറസ്  (േനാവൽ 
െകാേറാണ ൈവറസ്  -2019) �ല��ാ�� േരാഗമാണ് COVID-19.ജലേദാഷം �തൽ 
,മിഡിൽ ഈ�് െറ�ിേറ�റി സിൻേ�ാം (െമ�് ), ക�� അക��് െറ�ിേറ�റി 
എ�ിവ സിൻേ�ാം (SARS) �ട�ിയ കഠിനമായ അ�ഖ�ൾ വെര ഉ�ാകാം

COVID-19  ൈവറസ്  ബാധി�വർ ��േ�ാ�ം,�മ�േ�ാ�ം ,പാ�കേയാ 
അെ��ിൽ ശ�ാേസാച�ാസം െച�േ�ാെഴാ അ�ബാധ�� െചറിയ �ാവക 
കണികകൾ അ�രീ��ിേല�്  �റ� വി��.േരാഗിേയാട്  �ര�ിത അകലം  
പാലി�ാ�ത്  �ലം (2 മീ�റിൽ താെഴ�� �രം ) മ��വരിേല�്  അ�ബാധ 
പക��.

അ�ബാധ�� െചറിയ �ാവക കണികകൾ  �തല�ളി�ം വ��ളി�ം  
ത��തി�ം സാധ�തക��്  �ർശി� േശഷം ൈകകൾ ��ിയാ�ാെത 
�ഖേ�ാ ക�ിേലാ,��ിേലാ �ർശി��ത്   �ല�ം COVID-19 പകരാം.

അപര�ാ�മായ വാ�സ�ാരം മാ���  �ല�ളിൽ ഈ കണികകൾ �റ�്  
സമയേ��്  വാ�വിൽ നീ�നിൽ�േ�ാൾ   “വാ�വി�െട പക��” 
െതളി�ക�ം ഉ�്.

മി� േരാഗബാധിത�ം േനരിയ ല�ണ�ൾ മാ�േമ അ�ഭവി���െവ�ി�ം 
ചിലർ�്  ��തൽ കഠിനമായ േരാഗമാകാം ,അവർ�്    ആ�പ�ി പരിചരണം 
ആവശ�മാണ്.

അ�ബാധ�െട െപാ�വാ�� ല�ണ�ൾ  താെഴ പറ��വയാണ്:

പനി, �മ�ം ശ�ാസതടസ�ം :ല�ണ�ൾ ചിലേ�ാൾ ന�േമാണിയആയി  
മാറിേയ�ാം.

�ായമായവർ�ം,��തര േരാഗ���വർ�ം, �തിേരാധേശഷി �റ�വർ�ം 
അ�ബാധ  സ�ീർണമാവാൻ സാധ�തക��്.

െകാേറാണ ൈവറസ്  (COVID-19) എ�െന വ�ാപി��?

അ�ബാധ�െട ല�ണ�ൾ:

COVID-19
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അ�ബാധ�െട െപാ�വാ�� ല�ണ�ൾ  താെഴ പറ��വയാണ്:

പനി, �മ�ം ശ�ാസതടസ�ം :ല�ണ�ൾ ചിലേ�ാൾ ന�േമാണിയആയി  
മാറിേയ�ാം.

�ായമായവർ�ം,��തര േരാഗ���വർ�ം, �തിേരാധേശഷി �റ�വർ�ം 
അ�ബാധ  സ�ീർണമാവാൻ സാധ�തക��്.
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Abu Dhabi Public Health Centre

2021  റമദാൻ  
െല അ��ഹീത 
മാസ�ിെല 
െപാ� 
�തിേരാധ 
നടപടികൾ
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അ��ഹീതമായ റമദാൻ മാസെ� അതിെ� മതപര�ം സാ�ഹിക�മായ 
സ�ഭാവ�ാൽ അടയാളെ����, ആ�കൾ സാ�ഹികവൽ�രി��തി�ം 
��ംബബ��ൾ നിലനിർ��തി�ം ��തൽ ��ി�� സമയമാണിത് .

തൽഫലമായി, അ�ബാധ�െട വ�ാപന�ിന് ഒ� �ധാന ഘടകമാേയ�ാ�� 
ധാരാളം ��ംബസംഗമ�ൾ ഇതിൽ ഉൾെ���.

അ�ബാധ�െട വ�ാപനം നിയ�ി��തിന്, സം�ാന�ിെ� ആേരാഗ� 
അധികാരിക�ം പല രാജ���ം േചർ�്  ആ�കൾ ത�ി�� ഒ�േചര�കൾ 
�റ��തിന് ല��മി�� ശാരീരിക അകലം പാലി�ൽ നടപടികൾ 
നട�ാ�ിയി��്.

െപാ� �ല�ളി�ം പ�ികളി�ം മെ��ാ �ൻക�തൽ നടപടിക�ം 
പാലി��തി� �റേമയാണിത് .

ഏ��ം സാധ�ത�� ��കൾ ഉൾെ�െട എ�ാ ക��ണി�ി ��കൾ�ം 
അ��ഹീതമായ റമദാൻ മാസ�ിൽ െപാ�ജനാേരാഗ�ം 
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഉപേദശം നൽ�ക എ�താണ് ഈ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 
ല��മി��ത് .
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• നി�ൾ�ം മ��വർ�ം ഇടയിൽ �റ�ത്  ര�് മീ�െറ�ി�ം �രം 
എ�ായ് േ�ാ�ം ��ി�ാൻ നിർേ�ശി��.

• അഭിവാദ�ം െച�േ�ാൾ ഹസ്  തദാനം െച�ക, െക�ി�ിടി�ക, �ംബി�ക 
എ�ിവ�ൾെ�െട�� ശാരീരിക സ�ർ�ം ഒഴിവാ�ക, അഭിവാദ�ം 
െച�േ�ാൾ ര�് മീ�റിൽ �റയാ� മതിയായ അകല�ിൽ നി�്  ൈക വീ�ക.

• തിരേ�റിയ ച�ക�ം കടക�ം േപാ�� റമദാൻ �വർ�ന��മായി 
ബ�െ�� �ല�ളിൽ വലിയ ഒ�േചര�കൾ ഒഴിവാ�ക.

• റമദാൻ രാ�ികളിൽ സാ�ഹ�മായ േയാഗ�ൾ ഒഴിവാ�ക.

2021  റമദാൻ  െല അ��ഹീത മാസ�ിെല െപാ� 
�തിേരാധ നടപടികൾ

• െപാ��ല�്  ആയിരി�േ�ാൾ എ�ായ് േ�ാ�ം െഫയ് സ്  മാ�് ധരി�ക.

• ഏെത�ി�ം ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ അ�ബാധ��വ�മായി േനരി�് 
സ�ർ�ം ഒഴിവാ�ക.

• ൈക ക���തി���് ക�ം ��ം വായ�ം െതാ��ത്  ഒഴിവാ�ക.

• �മ�േ�ാ�ം ��േ�ാ�ം വായ�ം ��ം ഒ� ടിഷ� ഉപേയാഗി�്  മറ��െവ�്  
ഉറ�ാ�ക, �ടർ�്  ഉപേയാഗി� ടിഷ� ഒഴിവാ�ി ൈക ക��ക.

• �റ�ത്  20 െസ�ൻഡ് േനരേ��്  േസാ�ം െവ��ം ഉപേയാഗി�്  ൈകകൾ 
ഇട�ിെട ക��ക, നി��െട ൈകക�െട എ�ാ ഭാഗ��ം ആവരണം 
െച��െവ�്  ഉറ�വ��ക അെ��ിൽ ആൽ�േഹാൾ 
അടി�ാനമാ�ി�� ഹാൻഡ് സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�െവ�്  ഉറ�ാ�ക.

• നി�ൾ �ർശി�� ഉപകരണ��ം ഉപരിതല��ം പതിവായി 
��ിയാ�ക�ം ��ീകരി�ക�ം െച�ക.

െകാേറാണ ൈവറസ്  പക��ത്  തട��തി�� 
�തിേരാധ നടപടികൾ:
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COVID-19 വ�ാപി��തിെ� അപകടസാധ�ത�മായി 
ഉപവാസ�ിന് ബ��െ��തിന് െതളി�കെളാ�മി�, 
അതിനാൽ:

ഒേര വീ�ിൽ താമസി�� ഒേര ��ംബ�ിെല 
അംഗ�ൾ�്  മാ�േമ ഒ� ���ിൽ ഇ�ാർ, ��ർ 
എ�ിവ കഴി�ാൻ അ�വാദ��.

ഏ��ം സാധ�ത�� ��കൾ

റമദാൻ മാസ�ിെല 
ഉപവാസം

• െപാ��ല�്  ആയിരി�േ�ാൾ എ�ായ് േ�ാ�ം െഫയ് സ്  മാ�് ധരി�ക.

• ഏെത�ി�ം ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ അ�ബാധ��വ�മായി േനരി�് 
സ�ർ�ം ഒഴിവാ�ക.

• ൈക ക���തി���് ക�ം ��ം വായ�ം െതാ��ത്  ഒഴിവാ�ക.

• �മ�േ�ാ�ം ��േ�ാ�ം വായ�ം ��ം ഒ� ടിഷ� ഉപേയാഗി�്  മറ��െവ�്  
ഉറ�ാ�ക, �ടർ�്  ഉപേയാഗി� ടിഷ� ഒഴിവാ�ി ൈക ക��ക.

• �റ�ത്  20 െസ�ൻഡ് േനരേ��്  േസാ�ം െവ��ം ഉപേയാഗി�്  ൈകകൾ 
ഇട�ിെട ക��ക, നി��െട ൈകക�െട എ�ാ ഭാഗ��ം ആവരണം 
െച��െവ�്  ഉറ�വ��ക അെ��ിൽ ആൽ�േഹാൾ 
അടി�ാനമാ�ി�� ഹാൻഡ് സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�െവ�്  ഉറ�ാ�ക.

• നി�ൾ �ർശി�� ഉപകരണ��ം ഉപരിതല��ം പതിവായി 
��ിയാ�ക�ം ��ീകരി�ക�ം െച�ക.

• ആേരാഗ���വർ�്  റമദാൻ മാസ�ിൽ ഉപവസി�ാം.

• COVID-19 ബാധി�വർ ഉപവാസെ��റി�്  അവ�െട േഡാ��മായി 
ബ�െ�ടണം.

• COVID-19 ൽ നി�� സ�ീർണതകൾ�്  ഏ��ം സാധ�ത�� ��കെള, 
�തിർ�വെര�ം �ദയ സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ, �േമഹം, വി�മാറാ� 
ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ, �� തകരാ�കൾ, ക�ാൻസർ 
എ�ിവയാൽ ��ി���വെര�ം ��ംബസംഗമ�ൾ ഉൾെ�െട�� ഏെത�ി�ം 
തര�ി�� ഒ�േചര�കൾ ഒഴിവാ�ാൻ േ�രി�ി��ത്  �ധാനമാണ്.

• �ഖമി�ാ� അെ��ിൽ COVID-19 െ� ഏെത�ി�ം ല�ണ��� ആ�കെള 
വീ�ിൽ നി�്  �റ�േപാകാതിരി�ാ�ം േരാഗബാധിതനായ വ��ി�മായി 
ബ�െ�ടാൻ സാധ�ത��വെര�ം വീ�ിൽ നി�്  �റ�േപാകാതിരി�ാ�ം 
�സ�മായ ആേരാഗ� അധികാരിക�െട നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാ�ം 
േ�രി�ി��ത്  �ധാനമാണ്. േരാഗല�ണ�െള�റി�്  അറി�ക�ം 
ആവശ�മായ ചികി�ാ നടപടികൾ പാലി�ക�ം െച�ക.
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ആവശ�മായ �ൻക�ത�കൾ സ�ീകരി�െകാ�്   
��ഷ�ാർക്   പ�ികളിെല ജമാഅത്  നമ് സകര�ം 
�ാർ�നക�ം അ�വദനീയമാണ്,അത്  േപാെല ഇഷ 
നമ�ാര�ിെ��ം തറാവീഹ്  നമസ്  കാര�ിെ��ം 
ൈധർഘ�ം 30  മി��ിൽ കവിയ�ത് .

മതപരമായ  
കർമ�ളിെല  
�ൻക�ത�കൾ

• തറാവീഹ്  നമസ്  കാര സമയം ��വ�ം നിർബ�മാ�ം മാ�് ധരി�ക. 

• തറാവീഹ്  നമസ്  കാര സമയം ��വ�ം മ��വ�മായി  �റ�ത്   2 മീ�െറ�ി�ം 
അകലം പാലി��െ��്  ഉറ�്  വ��ക.

• മതപഠന �ാ�ക�ം �ഭാഷണ��ം വി�� �ർആൻ പാരായണ െസഷ�ക�ം 
ഓൺൈലൻ ആയി െച�ക.

• വിവിധ ചാരി�ിക�െട െവബ്  ൈസ�കൾ വഴി സകാ�് , ദാനധർ��ൾ 
ഓൺൈലനായി നൽകാം
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ശാരീരിക ഒ�േചര�കൾ അെ��ിൽ മജ�ി�കൾ  
ഒഴിവാ�ി   ഓൺൈലൻ \ ഡിജി�ലാ�ം റമദാൻ  
ആശംസകൾ േന�ക.

സാ�ഹിക 
�വർ�ന�ൾ
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• റമ് ദാൻ രാ�കളിൽ ശാരീരികമായി ഒ�േചര�ക�ം ഭവനസ�ര് ശന��ം  
ഒഴിവാ�ി പകരം ഡിജി�ൽ �ാ�േഫാ�കളി�െട ഒ�േച�ക.

• വ��ികേളാ �ാപന�േളാ റമദാൻ െട�കൾ ഒ����ം ഒ�േചര�ക�ം 
ഭവനസ�ര് ശന��ം നിേരാധി�ിരി�� 

• വ��ികേളാ �ാപന�േളാ റമദാൻ െട�കൾ ഒ����ം 
നിേരാധി�ിരി��.

• തിരേ�റിയ മാർ��ക�ം കടക�ം  സ�ർശി��തിന് പകരം ഓൺൈലൻ വഴി 
സാധനകൾ  ഓർഡർ െച�ക. .

• അയൽ�ാർ�ം ��കാർ�ം മ��വർ�മിടയിൽ ഭ�ണം വിതരണം 
െച��ത്  നിേരാധി�ിരി��.

• ശാരീരികമായി അവശത��വർ ��ം ����ം അനാവശ�മായ 
ഒ�േചര�ക�ം ഒഴിവാ�ക.

• മജ�ി�കളിെല റമ് ദാൻ രാ�ി സംഗമ�ൾ ഒഴിവാ�ക.

�ൻക�തൽ നടപടികൾ ഉറ�വ���തിനായി തീ�മായ  
നിരീ�ണ��ം ക�ാ�യി�ക�ം സംഘടി�ി�ി���ം,നിയമ ലംഘക�െട 
വിവര�ൾ   attorney generalന് ൈകമാ�ക�ം െച�ം.



ഓൺൈലൻ വിതരണ �ാ�്േഫാ�കളി�െട ഇ�ാർ 
ഭ�ണ സംഭാവന അ�വദനീയമാണ്, അേതസമയം 
അംഗീ�ത �ാപന�ൾ ഒഴിെക വീ�കൾ, പ�ികൾ, 
െറേ�ാറ�കൾ എ�ിവ�ൾെ�െട െപാ��ല�ളിൽ 
ഭ�ണം വാ�ാനം െച���ം വിതരണം െച���ം 
നിേരാധി�ിരി��.

റമദാൻ ഭ�ണ 
വിതരണം

• വിവിധ ചാരി�ിക�െട െവബ്  ൈസ�കൾ വഴി സകാ�് , ദാനധർ��ൾ 
ഓൺൈലനായി നൽകാം
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• റമ് ദാൻ രാ�കളിൽ ശാരീരികമായി ഒ�േചര�ക�ം ഭവനസ�ര് ശന��ം  
ഒഴിവാ�ി പകരം ഡിജി�ൽ �ാ�േഫാ�കളി�െട ഒ�േച�ക.

• വ��ികേളാ �ാപന�േളാ റമദാൻ െട�കൾ ഒ����ം ഒ�േചര�ക�ം 
ഭവനസ�ര് ശന��ം നിേരാധി�ിരി�� 

• വ��ികേളാ �ാപന�േളാ റമദാൻ െട�കൾ ഒ����ം 
നിേരാധി�ിരി��.

• തിരേ�റിയ മാർ��ക�ം കടക�ം  സ�ർശി��തിന് പകരം ഓൺൈലൻ വഴി 
സാധനകൾ  ഓർഡർ െച�ക. .

• അയൽ�ാർ�ം ��കാർ�ം മ��വർ�മിടയിൽ ഭ�ണം വിതരണം 
െച��ത്  നിേരാധി�ിരി��.

• ശാരീരികമായി അവശത��വർ ��ം ����ം അനാവശ�മായ 
ഒ�േചര�ക�ം ഒഴിവാ�ക.

• മജ�ി�കളിെല റമ് ദാൻ രാ�ി സംഗമ�ൾ ഒഴിവാ�ക.

�ൻക�തൽ നടപടികൾ ഉറ�വ���തിനായി തീ�മായ  
നിരീ�ണ��ം ക�ാ�യി�ക�ം സംഘടി�ി�ി���ം,നിയമ ലംഘക�െട 
വിവര�ൾ   attorney generalന് ൈകമാ�ക�ം െച�ം.



• അവശ� ഗാർഹിക വ��ൾ വാ��തിന് പലചര�്  കടകളിേല�ം മ�് 
കടകളിേല�ം സ�ർശനം �റ�ക. വ��ിപരമായി േഷാ�ിംഗ്  
നട�ണെമ�ിൽ, തിരേ�റിയ സമയം ഒഴിവാ�ക

• പലചര�് , പഴ�ൾ, പ��റികൾ, മാംസം, മ��ം �തലായ അടി�ാന 
ഇന�ൾ�ായി ഓൺൈലനിൽ േഷാ�ിംഗ്  നട�ാ�� ഓപ് ഷൻ.

• വീ�ിെല�ിയ േശഷം വാ�ിയ സാധന�ൾ ��ിയാ�ാൻ അ�നാശിനി • 
േഷാ�ിംഗ്  േ�ാളിക�െട ഹാൻഡി�കൾ ��ാ�ർ�ം അ�വി��മാ�ക, 
നി�ൾ വാ�ാ� ഉൽ���െള �ർശി��ത്
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മ��വ�മാ�� വർ�ി��ം നീ�നിൽ���മായ 
ഇടെപട�കളി�െട അ�ബാധ�� സാധ�ത 
വർ�ി��. േഷാ�ിംഗ്  നട�േ�ാൾ, ഇത്  �പാർശ 
െച��ത് :

േഷാ�ിംഗ്
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• തറാവീഹ്  നമസ്  കാര സമയം ��വ�ം നിർബ�മാ�ം മാ�് ധരി�ക. 

• തറാവീഹ്  നമസ്  കാര സമയം ��വ�ം മ��വ�മായി  �റ�ത്   2 മീ�െറ�ി�ം 
അകലം പാലി��െ��്  ഉറ�്  വ��ക.

• മതപഠന �ാ�ക�ം �ഭാഷണ��ം വി�� �ർആൻ പാരായണ െസഷ�ക�ം 
ഓൺൈലൻ ആയി െച�ക.

 അനു�ഗഹീത റമദാൻ 2021 ൽ COVID-19 നു� �പതിേരാധ നടപടികൾ

Abu Dhabi Public Health Centre

റമദാൻ മാസ�ിൽ 
ആേരാഗ�കരമായ 
ഒ� ജീവിതരീതി 
പി�ട�ക



ദഹനവ�വ�യിൽ കാണെ��� ശരീര�ിെല അമിതമായ വിഷവ��െള 
അക�ാൻ റമദാൻ മാസ�ിെല ഉപവാസം നി�െള സഹായി��.

കാരണം ഉപവാസം ശരീര�ിൽ സംഭരി�ിരി�� െകാ��കെള തകർ�ാൻ 
സഹായി��, ഇത്  ഊർ�ം ��ി�ാൻ ഉപകരി��.

ശാരീരിക 
�വർ�ന�ൾ
COVID-19 പാൻെഡമിക്  കാരണം സ�ാര�ിന് ചില നിയ�ണ��െ��ി�ം, 
�ൻക�തൽ, �തിേരാധ നടപടികൾ നി�ൾ �ർ�മാ�ം പാലി��െ��ിൽ, 
നി�ൾ� നി��െട വീടിേലാ ���ിേലാ മേ�െത�ി�ം �ലേ�ാ 
ശാരീരികമായി സജീവമായിരി�ാൻ കഴി�ം.
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COVID-19 പാൻെഡമിക്  കാരണം സ�ാര�ിന് ചില നിയ�ണ��െ��ി�ം, 
�ൻക�തൽ, �തിേരാധ നടപടികൾ നി�ൾ �ർ�മാ�ം പാലി��െ��ിൽ, 
നി�ൾ� നി��െട വീടിേലാ ���ിേലാ മേ�െത�ി�ം �ലേ�ാ 
ശാരീരികമായി സജീവമായിരി�ാൻ കഴി�ം.

• ആേരാഗ�കര�ം സമീ�ത�മായ ഭ�ണം കഴി�്  ന� േപാഷണം ഉറ�ാ�ക.

• ധാരാളം െവ��ം �ാവക��ം �ടി�്  നിർ�ലീകരണം ഒഴിവാ�ക.
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ആേരാഗ�കരമായ 
േപാഷകാഹാരം



�കവലി, 
�കയില�െട�ം 
അതിെ� 
ഉത് പ���െട�ം 
ഉപേയാഗം
• എ�ാ സാഹചര��ളി�ം �കവലി ഒഴിവാ�ക, �േത�കി�ം COVID-19 

പാൻെഡമിക്  സമയ�് , �കവലി ശാശ�തമായി ഉേപ�ി�ാൻ 
നി�െള സഹായി��തിന് അ��ഹീതമായ റമദാൻ മാസ�ിെ� 
അവസരം ഉപേയാഗി�ക.

• �കവലി ശ�ാസേകാശേരാഗ�ൾ�്  കാരണമാ�� അെ��ിൽ 
ശ�ാസേകാശ േശഷി �റ��, ഇത്  COVID-19 െ� സ�ീർണതകെള 
വളെരയധികം വർ�ി�ി��.

• അ�ബാധേയ� വിര�കൾ ഉപേയാഗി�്  നി�ൾ സിഗര�് 
വലി�േ�ാൾ, വായയി�െട ൈവറസ്  ശ�സനവ�വ�യിേല�്  
�േവശി�ാ�� സാധ�ത നി�ൾ വർ�ി�ി��.

• ഒ� �� ഉപേയാഗി�േ�ാൾ, അതിെ� ഭാഗ��ം േഹാ�ം പ�ിടാൻ 
സാധ�ത��്, ഇത്  ൈവറസ്  പകരാൻ സഹായി��.
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• എ�ാ സാഹചര��ളി�ം �കവലി ഒഴിവാ�ക, �േത�കി�ം COVID-19 
പാൻെഡമിക്  സമയ�് , �കവലി ശാശ�തമായി ഉേപ�ി�ാൻ 
നി�െള സഹായി��തിന് അ��ഹീതമായ റമദാൻ മാസ�ിെ� 
അവസരം ഉപേയാഗി�ക.

• �കവലി ശ�ാസേകാശേരാഗ�ൾ�്  കാരണമാ�� അെ��ിൽ 
ശ�ാസേകാശ േശഷി �റ��, ഇത്  COVID-19 െ� സ�ീർണതകെള 
വളെരയധികം വർ�ി�ി��.

• അ�ബാധേയ� വിര�കൾ ഉപേയാഗി�്  നി�ൾ സിഗര�് 
വലി�േ�ാൾ, വായയി�െട ൈവറസ്  ശ�സനവ�വ�യിേല�്  
�േവശി�ാ�� സാധ�ത നി�ൾ വർ�ി�ി��.

• ഒ� �� ഉപേയാഗി�േ�ാൾ, അതിെ� ഭാഗ��ം േഹാ�ം പ�ിടാൻ 
സാധ�ത��്, ഇത്  ൈവറസ്  പകരാൻ സഹായി��.

മാനസികാേരാഗ�ം 
വർ�ി�ി��ത്
• COVID-19 (അ�ബാധ�െട വ�ാപനം തട��തി�� �തിേരാധ 

മാർ��ൾ പാലി��തി�� �തി�ാബ�ത) �ലം ജീവിതം 
സാധാരണ നിലയിേല�്  മട�ിവ�ി�ം, ഈ വർഷം അ��ഹീതമായ 
റമദാൻ മാസ�ിെ� ആ�ാവ്  ആസ�ദി�ാൻ ഇേ�ാ�ം കഴി�ം.

• �ൻക�തൽ എ� നിലയിൽ സാ�ഹിക അകലം എ�തിനർ�ം 
ശാരീരിക േവർതിരിവ്  മാ�ം നിലനിർ�ക എ�താണ്, എ�ാൽ 
േസാഷ�ൽ മീഡിയ�ം ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാ�ക�ം ഉപേയാഗി�്  
�����മാ�ം ��ംബ�മാ�ം സാ�ഹിക ബ�ം നിലനി��ക.

• വീ�ിൽ നി��െട പതിവ്  ആചാര�ൾ അ��ി�ം, ജീവകാ�ണ� 
�വർ�ന�ൾ, സ���വർ�ന�ൾ െച�ം, ഈ �തിസ�ി 
ഘ��ിൽ ആ�ാവിൽ �ത�ാശ�െട�ം ആശ�ാസ�ിെ��ം 
ൈചതന�ം എ�ിവ വർ�ി�ി�്  ന� മാനസികാേരാഗ�ം ആസ�ദി�ാൻ 
ഈ റമദാൻ മാസെ� �േയാജനെ���ക.
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��തൽ വിവര�ൾ�്  സ�ർശി�ക:

www.adphc.gov.ae

Ramadan 
Kareem


