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املرأة و الصحة
سلسلة كتيب

حماية أنفسنا أثناء العيش
19-

إذا كنت يف نفس املنزل مع مريض كوفيد،19-
فال يجب عليك مغادرة املنزل  ،ويجب اإلنتباه
إلى صحتك! ال تقبل ضيوف يف املنزل!
ما الذي يجب اإلنتباه إليه يف نفس املنزل؟
األشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة بسبب إرتفاع ضغط الدم
والسكري وأمراض الرئة املزمنة وأمراض القلب والفشل الكلوي والسرطان
وأسباب مماثلة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما يجب أال يكونوا
يف نفس املنزل مع املريض .إذا كان عليهم العيش يف نفس املنزل مع املريض ،
فال ينبغي أن يقضوا أكثر من  15دقيقة يف نفس الغرفة مرتدين أقنعة ،
على بعد  1,5متر على األقل.

يجب أال ينام املريض يف نفس الغرفة مع أشخاص آخرين
يعيشون يف نفس املنزل  ،كما يجب أن يقضي وق ًتا أقل
يف األماكن العامة مثل املرحاض واملطبخ .إذا لم يكن من
املمكن البقاء يف غرفة منفصلة  ،فيجب تهوية الغرفة بشكل
متكرر ويجب أن تقف  /جتلس على مسافة تزيد عن 1,5
متر ويجب على اجلميع ارتداء قناع .يف حالة وجود أكثر
من مرحاض  /حمام يف املنزل  ،يجب إستخدامه للمريض
فقط .يف حالة مشاركة املرحاض  /احلمام مع املريض  ،يجب
تهويته بشكل متكرر وتنظيفه مرتني على األقل يف اليوم.
يجب أن تكون منشفة املريض منفصلة
ويجب أال تتالمس مع مناشف
اآلخرين.
يف حالة مشاركة املرحاض

 /احلمام مع املريض  ،يجب
أثناء دخول غرفة املريض
تهويته بشكل متكرر وتنظيف
ويف جميع األماكن املشتركة
مقابض األبواب والصنابير
مع املريض  ،يجب على
واملفاتيح الكهربائية مرتني على
املريض واألشخاص
األقل يف اليوم.
اآلخرين إرتداء القناع! يجب
تغيير القناع مرة واحدة على األقل
يوميا .إستخدام األقنعة القماشية أثناء
ً
العيش يف نفس املنزل مع املريض ال تكفي لغير
املرضى .عند إزالة القناع  ،يجب إزالته عن طريق اإلمساك
باألشرطة املرنة املوضوعة على األذن  ،ويجب عدم ملس جزء
القماش من القناع .يجب وضع القناع الذي مت إزالته يف كيس

بالستيك ويجب إغالق الكيس
بعيدا .بعد إزالة القناع
وإلقائه ً
فورا وعدم
يجب غسل اليدين ً
ملس الوجه أو العينني .يجب
على كل شخص يعيش يف
نفس املنزل مع املريض أن
يغسل يديه بالصابون ملدة 20
ثانية على األقل بعد إستخدام
املرحاض وبعد تناول الطعام.
إذا ليس هناك ماء  ،ميكن إستخدام
الكولونيا أو املطهرات.

األشخاص
الذين لديهم مناعة منخفضة
بسبب إرتفاع ضغط الدم
والسكري وأمراض الرئة املزمنة
وأمراض القلب والفشل الكلوي
والسرطان وأسباب مماثلة أو
أولئك الذين تزيد أعمارهم عن
 65عا ًما يجب أال يكونوا يف
نفس املنزل مع املريض.

يجب على املريض واألشخاص اآلخرين تغطية أفواههم
مبنديل عند العطس أو السعال ال ينبغي إعادة إستخدام
املناديل الورقية ويجب إلقاؤها يف الكيس البالستيك.بعد
ذلك يغسل الشخص يديه ويضع الكيس البالستيك يف
كيس آخر ويغلق فمه ويغسل يديه مرة أخرى .ال ينبغي رمي
املناديل املستخدمة أثناء العطس أو السعال يف سلة النفايات
املنزلية العامة .إذا كانت هناك أكياس بالستيكية يتم فيها
التخلص من املناديل الورقية واألقنعة وقفازات التنظيف ،
بعيدا عن متناول األطفال ملدة
فيجب حفظها يف مكان آمن ً
 72ساعة على األقل .وبعد ذلك رميه يف سلة املهمالت.
هذه العملية ضرورية ملنع اآلخرين من اإلصابة باملرض بعد
التعامل مع القمامة.

يجب علي املريض
و األشخاص االخرين
املوجودين يف البيت عند
العطس أو السعال تغطية
أفواههم مبنديل ورقي.
ال يجب إستخدام املنديل
املستعمل مرة أخري
ويجب رميه يف كيس
البالستيك.

ماذا يجب أن تفعل إذا كانت لديك
شكاوى صحية؟
شخص يعيش يف نفس املنزل
يعاني من أي مشاكل صحية
تتعلق بكوفيد ،19-مثل
احلمى وعدم القدرة على
الشم والسعال وصعوبة
التنفس ،فعليهم إبالغ
الوحدات الصحية أو !112
ميكنك الذهاب إلى املرافق
الصحية إذا كنت يف حاجة
إليها  ،لكن ال يجب أن تأخذ
املواصالت العامة!

خط اإلسشارة املجاني ملايف قلم:

مشروع تطوير اخلدمات اإلجتماعية لالجئني يف تركيا و مراكز املجتمع واملبادرات احمللية واملجتمعات املضيفة  ،ووزارة التعاون
االقتصادي والتنمية الفيدرالية ( )BMZوعمليات احلماية املدنية واملساعدات اإلنسانية التابعة لالحتاد األوروبي ( ،)ECHOتدار من
قبل اجلمعية األملانية للتعاون الدولي ( .)GIZيغطي هذا املنشور أنشطة املساعدة اإلنسانية التي يتم تنفيذها بدعم مالي من االحتاد
األوروبي .وحتت مسؤولية اجلمعية األملانية للتعاون الدولي ( .)GIZالوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية ( )BMZوال تعكس
بالضرورة وجهات نظر االحتاد األوروبي وال ميكن حتميل املؤسسات املكلفة مسؤولية أي إستخدام بنا ًء على محتوى هذه الوثيقة.

