
مثاين نصائح بسيطة للحياة اليومية يف ظلِّ جائحة كورونا
لقد غريَّ فريوس كورونا حياتنا اليومية بشكٍل كبري. ولحسن الحظ ميكننا أخذ التطعيم ضدَّ كوفيد-19 يف العام الجاري! ولكننا ال زلنا حاليًّا يف املوجة 
الثالثة. يَُعدُّ النوع الفريويس الجديد معديًا أكرث وأشد خطورة، كام وأنَّه واسع االنتشار. لذا، فيتعيَّ علينا اآلن أن نكون أكرث حذًرا. سلوكنا هو أقوى 

ما بيدنا من وسيلة. به نحمي أنفسنا جميًعا – كبار السن، واألطفال، وجميع َمن بي هاتي الفئتي من أفراد. يف كلِّ مرٍة يتسنى لنا فيها كبح الفريوس 
فعليًّا، أي خفض وترية انتشاره، منيض مًعا خطوًة إىل األمام.

باإلضافة إىل تلك النصائح الثامنية، قد باتت قواعد AHA+L أكرث أهميًة مام كانت: ترك مسافة للتباعد، واتباع قواعد النظافة الصحية، وارتداء كاممة 
يف الحياة اليومية )مع التأكُّد من وضعها بإحكام عىل منطقة الفم واألنف(، واملواظبة عىل التهوية – عىل أن نحرتم دوًما تلك القواعد يف جملتها! ومع 

زيادة الحامية يزيد نجاحنا يف إبطاء انتشار الفريوس.

مسافة التباعد؟ حتى فيام بيني وبي األصدقاء!  عندما ألتقي بآخرين، أكون عىل وعي باآليت: ميكنني أن ألتِقت 
العدوى حتى من الصديقات واألصدقاء، واألقارب، والزميالت والزمالء يف العمل. ال أسمح بأي استثناءات وأترك مسافًة كافية فيام بيني وبي الجميع. 1

االلتقاء؟ يف الهواء الطلق! الكاممة دامئًا معي!  إن التقيت بآخرين، يكون ذلك يف الهواء الطلق ومع الحرص عىل ترك 
مسافة أو بالقرب من النافذة. هام: أرتدي كاممة إن مل يكن مبقدوري ترك مسافة تبلغ مرتًا ونصف عىل األقل فيام بيني وبي اآلخرين يف الهواء الطلق. 2

*األعراض: شعور عام باملرض، عىل سبيل املثال، وُسعال، ودرجة حرارة مرتفعة أو ُحّمى، وضيق تنفُّس، 

إصدار: 12.05.21 وفقدان لحاسة الشّم أو التذوق، وزكام، وآالم يف الزور، وُصداع، وآالم أطراف

َمن يُقم بالتهوية؟ جميعنا مًعا!  عندما ألتقي بآخرين يف مكاٍن مغلق، أترك مسافة، وأرتدي كاممة، ونحرص سويًّا عىل التهوية 
بشكٍل منتظم. أعمل عىل ضبط منبه يك يُذكِّرنا بفتح النوافذ عىل مرصاعيها كل عرشين دقيقة ملدة خمس دقائق. 3

وقت العطلة؟ أقضيه بالبيت عوًضا عن السفر!  إن كنت يف إجازة، أقضيها بالبيت عوًضا عن السفر. أحول بذلك دون 
أن أحمل أنا الفريوس – مبا يف ذلك أيًضا أحد األنواع الفريوسية الجديدة – إىل مناطق أخرى أو أجلبه معي إىل البيت. 4

أعراض؟ ألزَُم البيت وأعمل مبا يويص به األطباء!  إن ظهرت عيلَّ أعراض* أو شعرت بأنني لست عىل ما يُرام، أبقى 
يف البيت. أطلب االستشارة هاتفيًّا )عىل رقم 116117 أو لدى طبيبة أو طبيب األرسة، والطبيبة أو الطبيب املعالج، والعيادات الخارجية(، وأستفرس عن 

االختبار، وأتَِّبع التوجيهات الطبية. ال أذهب إىل العمل وأتواصل مع األهل واألحباء إّما باملكاملات الهاتفية أو عرب الرتاُسل عوًضا عن مقابلتهم.
5

نتيجة اختباري إيجابية؟ أُخرِب اآلخرين!  يف حال ما إذا أجَريت اختبار PCR أو اختبار رسيع أو ذايت بنتيجٍة إيجابية، 
أُبلِغ بها محيطي الشخيص واملهني عىل الفور. أسعى قدر املستطاع إىل إعالم جميع َمن التقيت بهم مؤخًرا. إن كانت نتيجة اختباري الرسيع أو الذايت 

.PCR إيجابية، أتحقَّق من صحتها بواسطة اختبار
6

خطر انتقال العدى اليوم عىل األغلب ُمنعِدم؟ ألتزِم رغم ذلك بقواعد AHA+L!  ألتزِم بقواعد 
AHA+L حتى وإن كانت نتيجة اختباري الرسيع أو الذايت سلبية. بذلك، ال أتسبَّب يف نقل العدوى آلخرين يف حال ما إذا كانت نتيجة اختباري غري 

صحيحة وال ألتقطها من أحد. يكون االختبار صالًحا فقط لليوم نفسه، كام وأنَّه ال يحميني من اإلصابة بالعدوى.
7

صة تحمي جميعها من اتخاذ مرض كوفيد-19 ألشكاٍل حرجة  م. اللقاحات املُرخَّ تطعيم؟ أطوي كُّمي!  إن ُعرِض عيلَّ التطعيم، أتطعَّ
وتساعد عىل مكافحة الجائحة. 8


