
ما الذي يجب اإلنتباه إليه عند إعداد 
الطعام وتناوله؟

 ال توجد بيانات تفيد بأن كوفيد-19 
ينتقل بالطعام ، ولكن لتوفير البيئة 

النظيفة الالزمة أثناء إعداد الوجبات إغسل 
يديك قبل وبعد حتضير الطعام!

 ينتقل كوفيد-19 من عطس أو سعال املريض ، وهي قطرات
 تختلط  يف الهواء من الفم واألنف.

كوفيد-19
املرأة و الصحة 

 سلسلة كتيب
04

كوفيد-19  والصحة 
الغذائية  



 عندما تعود إلى املنزل بعد تسوق البقالة ، يكفي مسح
 املنتجات املعبأة التي ملسها الكثير من الناس باملاء والصابون!
 للحفاظ على صحة الطعام ، ضع املنتجات املعبأة واملنتجات

اخلام يف أماكن منفصلة يف الثالجة.

 ال تستخدم املنظفات أو املنتجات
 املماثلة أثناء غسل الفواكه

 واخلضروات!
 حتى لو قمت بشطفها باملاء بعد غسل

 األطعمة النيئة باملنظفات ، فإن بعض
 املنظفات تبقى عليها وقد تسبب

مشاكل صحية.

 يعد نقع اخلضار والفواكه النيئة يف
 املياه الغازية فإنه فعااًل يف تنظيف

 املبيدات. إغسل األطعمة النيئة املنقوعة
 يف املياه الغازية بكمية كبيرة من املاء. قم بإعداد
 السلطات واألطعمة النيئة املماثلة يف املنزل كلما أمكن ذلك

وتناولها يف املنزل.

 للحفاظ على صحة الطعام عند إعداد الوجبات ، إستخدم
 ألواح تقطيع مختلفة للحوم واألسماك والدجاج واملنتجات

 املماثلة وغيرها من املنتجات النيئة غير املطهية. عند تسخني

 يكفي مسح
 املنتجات املعبأة

 التي تشتريها باملاء
والصابون.



 طبق سبق طهيه ، إتركه يغلي إذا أمكن أو أعده إلى درجة
حرارة الطهي!

 ال تغسل أبًدا األطباق أو أدوات املائدة أو املنتجات املماثلة
 التي تستخدمها للطهي بإستخدام مواد التبييض واملنظفات

 املماثلة! بغض النظر عن كمية املياه التي تغسلها ، تبقى
 بعض املواد الكيميائية على الطبق أو الشوكة أو السكني أو

 الطبق. بهذه الطريقة ، تتسبب يف دخول املواد الكيميائية إلى
 جسمك من خالل الطعام. هذا ميكن أن يسبب لك ولعائلتك

مشاكل صحية مختلفة!

 عندما تطلب وجبة من اخلارج ، بعد
 إستالمها ، تخلص من الكيس
 والصندوق وإغسل يديك. إنقل

 الطعام إلى طبق نظيف وتخلص من
 العبوة التي أحضر بها الطعام يف سلة

املهمالت.

 ال تستخدم منظفات التنظيف أو املنتجات
 املماثلة لتنظيف يديك! غسل اليدين باملاء والصابون كاٍف

 لنظافة اليدين! إذا لم يكن هناك ماء وصابون ، ميكنك
 إستخدام معقم اليدين أو الكولونيا. ميكن أن يتسبب

 إستخدام املنظفات لتنظيف اليدين يف حدوث مشكالت
صحية مثل جفاف اجللد واألكزميا وجروح اليد.

 ال تستخدم املنظفات
 أو املنتجات املماثلة
 أثناء غسل الفواكه

واخلضروات!



مشروع تطوير اخلدمات اإلجتماعية لالجئني يف تركيا و مراكز املجتمع واملبادرات احمللية واملجتمعات املضيفة ، ووزارة التعاون 
االقتصادي والتنمية الفيدرالية )BMZ( وعمليات احلماية املدنية واملساعدات اإلنسانية التابعة لالحتاد األوروبي )ECHO(، تدار من 
قبل اجلمعية األملانية للتعاون الدولي )GIZ(. يغطي هذا املنشور أنشطة املساعدة اإلنسانية التي يتم تنفيذها بدعم مالي من االحتاد 

األوروبي. وحتت مسؤولية اجلمعية األملانية للتعاون الدولي )GIZ(. الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( وال تعكس 
بالضرورة وجهات نظر االحتاد األوروبي وال ميكن حتميل املؤسسات املكلفة مسؤولية أي إستخدام بناًء على محتوى هذه الوثيقة.

 ما الذي يجب مراعاته يف الوجبات إذا كان هناك مريض
مصاب بفيروس كوفيد-19 يف املنزل؟

 إذا كنت تعيش يف املنزل مع مريض كوفيد-19 ، يجب أن
 يأكل املريض يف الغرفة التي ينام فيها وال يتم الكشف عنه يف
 األماكن املشتركة. يف حالة عدم وجود غرفة منفصلة للمريض،

 يجب أن يجلسوا على مسافة ال تقل عن 1.5 متر يف املنطقة
 املشتركة ، ويجب عدم مشاركة األدوات مثل الشوكة

 والسكاكني واألطباق والكؤوس. يجب غسل األدوات الغذائية
 باملاء والصابون أو يف غسالة األطباق. بعد غسل أدوات  األكل
التي يستخدمها املريض ، إغسل يديك مرة أخرى بالصابون.

 من األسلم أن يستخدم املريض املالعق والشوك والسكاكني
واألطباق التي يتم التخلص منها بعد اإلستخدام.
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