يجب غ�سل اليدين جيداً باملاء وال�صابون
��إثر ا�ستخدام املرحا�ض

حافظ على مكان ال�سكن نظيفاً با�ستمرار مع
التخل�ص من خملفات الأطعمة ب�صورة �صحيحة

يجب غ�سل اليدين جيداً باملاء وال�صابون ملدة ال تقل
عن ع�شرين ثانية قبل وبعد تناول الطعام

�ضع املنديل بعد ا�ستعماله يف �صندوق
القمامة فوراً

داوم على الغ�سل وا�ستخدم املن�شفة
اخلا�صة بك

يجب ا�ستخدام منديل ورقي عند
ال�سعال��أو العط�س

حافظ على نظافة البيئة املحيطة و�ضع
القمامة يف الأماكن املخ�ص�صة لها

جتنب الأماكن املزدحمة
قدر الإمكان

�إحر�ص على تقليم الأظافر قبل الإحرام

داوم على غ�سل الأ�سنان يف ال�صباح
وبعد تناول الطعام با�ستخدام الفر�شاة
��أو ال�سواك اخلا�صني بك

عند التحلل من الإحرام ينبغي
الت�أكد من ا�ستخدام �أدوات نظيفة
لق�ص ال�شعر وتقليم الأظافر وعدم
تبادلها مع الآخرين

جتنب �شرب ال�سوائل الغازية
قطعياً

�إحر�ص على ا�ستخدام �أوعية �شرب
نظيفة وعدم تبادلها مع الآخرين

�إحر�ص على الإكثار من �شرب
ال�سوائل الطازجة

�إحر�ص على �شرب املاء النظيف
املعقم من م�صدر موثوق

�إحر�ص على غ�سل اخل�ضر والفواكه
جيداً مباء نظيف ،ويحبذ تق�شريها
قبل طبخها ��أو تناولها

�إحر�ص على طهي الطعام جيد ًا
للت�أكد من ن�ضجه قبل تناوله

�إحر�ص على تناول الأغذية
الطازجة والإكثار من اخل�ضر
والفواكه وجتنب الطعام املخ ّزن

�إحر�ص على تغطية الأغذية
جيداً وعدم تعري�ضها للغبار
واحل�شرات

�إحر�ص على الت�أكد من �أخذ اللقاحات
الواجب تلقيها قبل احلج �أو العمرة :
• اللقاح الرباعي �ضد احلمى
ال�شوكية
• اللقاح امل�ضاد للأنفلونزا املو�سمية
• اللقاحات الروتينية املعتمدة من
طرف ال�سلطات ال�صحية الوطنية

الن�صـائح الأ�سا�سـيـة

جتنب العناق ��أو التقبيل ��أو
امل�صافحة عند حتية الآخرين

جتنب التعر�ض املبا�شر لأ�شعة
ال�شم�س لفرتات طويلة وا�ستخدم
مظلة واقية

�إحر�ص على عدم مل�س العينني �أو
الأنف ��أو الفم دون غ�سل اليدين

جتنب ال�سري حافياً دون انتعال
احلذاء �أو اخلف

ا�صطحب ما يكفيك من
الأدوية اخلا�صة بك �إذا كنت
م�صابا مبر�ض مزمن

ا�ست ـخ ـ ــدم �سـ ـجـ ــادة الـ�صـ ــالة
اخلا�صـة بــك

مكة واملدينة املنورة مدينتان خاليتان
من التبغ ،فليكن مو�سم احلج ��أو
منا�سبة العمرة فر�صة للإقالع عن
التدخني

�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي

��إذا �شعرت ب�أعرا�ض �إلتهاب اجلهاز التنف�سي
ات�صل بال�سلطات ال�صحية فوراً

عند الإ�صابة بالأ�سهال احر�ص على مايلي :

ً
ال
كام
الت�أكد من تناول العالج
وفق ار�شادات الطبيب

��إذا ظهرت عليك ��أعرا�ض �إلتهاب اجلهاز
التنف�سي �سارع مبراجعة الطبيب

الإ�سراع يف �إعطاء امل�صاب �سوائل تعوي�ضية

يف حالة ��إ�صابتك ب�إلتهاب اجلهاز التنف�سي وبعد
ا�ست�شارة الطبيب ال تغادر غرفتك لأداء املنا�سك
�إال بعد متاثلك لل�شفاء

طلب اال�ست�شارة الطبية فوراً يف حالة ��إ�صابة ��أي
من �أفراد العائلة بالإ�سهال ال�شديد املتكرر

يف حالة ال�شعور بحكة يف اجللد ينبغي طلب
امل�شورة الطبية وا�ستخدام الأدوية وفق امل�شورة
الطبية

�إحر�ص على تعري�ض املالب�س و�أغطية
الفرا�ش لأ�شعة ال�شم�س بعد غ�سلها جيداً

! لتجنب الإ�صابة بالإ�سهال يجب احلر�ص على النظافة ال�شخ�صية والتغذية ال�سليمة (�أنظر ال�صفحتني  1و)2

الأمرا�ض اجللدية

جتنب احتكاك اجللد بجلد الأخرين ��أو
تبادل املالب�س والأغرا�ض ال�شخ�صية
معهم

�إحر�ص على الوقاية من الأمرا�ض
اجللدية بالنظافة ال�شخ�صية
امل�ستمرة والإ�ستحمام اليومي

ينبغي جتنب افرتا�ش الطرقات
للنوم ��أو الإقامة

• اللقاحات �ضد �شلل الأطفال
• اللقاحات �ضد الفريو�س
العجلي

يجب احلر�ص على ا�ستكمال الطفل جلميع جرعات اللقاحات الأ�سا�سية والروتينية ح�سب الربنامج الوطني
للتمنيع مع الت�أكد من �أخذ اللقاحات الواردة يف اال�شرتاطات ال�صحية للمملكة العربية ال�سعودية :

• اللقاح �ضد ال�سل (الدرن)
• اللقاح �ضد الكزاز ،وال�سعال
الديكي واخلناق
• اللقاح �ضد التهاب امل�ستدمية
النزلية
• اللقاح �ضد التهاب الكبد
الوبائي من النوع (ب)
• اللقاح �ضد املكورات الرئوية
• اللقاح �ضد احل�صبة

! ينبغي �أخذ اجلرعات التن�شيطية للقاحات املذكورة وفق ما يقره النظام ال�صحي الوطني

كما يجب احلر�ص على ما يلي:

اال�ستمرار يف ��إر�ضاع الطفل
من الثدي ر�ضاعة خال�صة حتى
عمر �ستة ��أ�شهر دون ��إ�ضافة �أ�ي
�أغذية مبا يف ذلك املاء

��إعطاء حملول الإرواء (معاجلة اجلفاف) فوراً يف حالة �إ�صابة الأطفال
الر�ضع بالإ�سهال (يتوفر حملول الإرواء يف �أكيا�س معقمة ويتم
حت�ضريه وفق الإر�شادات ال�صحية املعتمدة)

اال�ستمرار يف التغذية التكميلية
للطفل بعد عمر �ستة ��أ�شهر
مع موا�صلة الإر�ضاع حتى عمر
�سنتني

