توصيات عامة للنظافة الشخصية والوقاية من العدوى
بالنظر إلى اإلنتشار الحالي لفيروسات اإلنفلونزا والكورونا ،يوصى با ِّتباع القواعد التالية للحماية الشخصية:
 .1تنظيف اليدين والعناية بهما بشكل صحيح
اغسل يديك عدة مرات في اليوم ،في كل مرَّ ة بالماء والصابون لمدَّة  20إلى  30ثانية ,باطن الكفين وظاهرهما ،بين
األصابع وتحت األظفار .اعتني بيديك بشكل مُنتظم باستخدام كريم لحماية وتغذية البشرة.
 .2إبقاء اليدين بعيدة عن الوجه
تج َّنب لمس فمك أو أنفك أو عينيك بيديك ألنَّ ذلك يسمح بانتقال الفيروسات من اليدين عبر األغشية المخاطية إلى داخل
الجسم.
الصحي واالجتماعي أثناء السعال والعطاس
 .3آداب السلوك
ِّ
حافظ على مسافة بعيدة عن األشخاص اآلخرين عند السعال والعطس.
السعال والعطس يجب أن يتم على منديل ورقي (محرمة) ويتم رميه فوراً في القُمامة بعد استخدامه لمرَّ ة واحدة.
ال تسعل أو تعطس على يدك .إن لم يتو َّفر لديك منديل ورقي ،اسعل أو اعطس في باطن ذراعك وليس على يدك على
اإلطالق.
 .4اإلنتباه إلى العالمات المرضية األولى
انتبه من ال ُحمَّى ،السعال ،آالم األطراف ،واإلحساس بالوعكة أو المرض.
إذا شعرت بالمرض تواصل هاتف َّيا ً مع طبيب األسرة الخاص بك واطلب منه موعداً ليتم فحصك وتشخيص المرض.
ال تذهب إلى عيادة الطبيب من دون موعد لتجنب انتشار العدوى في غرفة اإلنتظار.
 .5حماية اآلخرين
حافظ على مسافة متر ونصف على األقل بينك وبين األشخاص اآلخرين ،عندما تشعر أ َّنك ُتعاني مِن أعراض َم َرضيّة.
مِن األفضل االستدارة مُبتعداً عن األشخاص اآلخرين عند الضرورة للسعال أو العطاس.
تج َّنب التواصل الجسدي عندما تكون مريضاً .تج َّنب المُصافحة باليد ،المُعانقة ،التقبيل وما إلى ذلك .إذا ت َّم اإلعتناء بك في
المنزل ،إحرص على بقائك في غرفة مُنفصلة إن أمكن .إضافة إلى ذلك يجب اإلهتمام بالنظافة العامَّة للمنزل ،وعلى وجه
الخصوص المطبخ والحمَّام .عند تنظيف األنف ،يجب استخدام منديل ورقي ويجب أن يتم رميه والتخلص منه فوراً بعد
استخدامه لمرَّ ة واحدة فقط ! مثالً في كيس مُجهَّز لهذا األمر .يُمكنك وضع هكذا كيس قريبا ً من سريرك ل ُتلقي فيه المناديل
الورقية بشكل فوري بعد استخدامها .اغسل يديك بعد ذلك إن أمكن لتجنب انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين.
 .6تهوية الغرف المغلقة بانتظام
قُم بتهوية الغرف لمدة عشر دقائق و كرِّ ر ذلك ثالث إلى أربع مرات يوم َّيا ً .هذا ُيقلل من عدد الفيروسات في الهواء ،ومن
ناحية أُخرى يمنع ذلك جفاف الفم واألغشية المخاطية لألنف والفم.
َّ
حافظ على مسافة بينك وبين األشخاص اآلخرين ،وتجنب حشود الناس واألماكن المُكتظة بالناس.
ً
خاصة عندما يقترب الناس من بعضهم البعض .ذلك يعني أ َّنه بإمكانك منع انتقال العدوى عن طريق
الفيروسات تنتشر
الحفاظ على مسافة بينك وبين اآلخرين.
تعرف على أقنعة النظافة
.7
َّ
قناع النظافة المصنوع من سطح مرشح متعدد الطبقات يغطي الذقن والفم واألنف (على سبيل المثال قناع الفم واألنف من
الصيدلية) ،يُقلِّل بشكل أساسي أعداد الفيروسات التي تخرج من فم االمُصاب إلى البيئة مع كل زفير.
إلى حد ما تحمي هذه األقنعة أيضا ً من استنشاق القطرات الكبيرة نسب َّيا ً والرذاذ المرئئ.
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