
لضمان الوقاية من المرض من الضروري إتباع أنظمة الوقاية العامة مثل التباعد الجسدي ( قدر ا�مكان)  وعدم المخالطة وإستدامة 
إجراءات التعقيم والتنظيف الدوري لليدين وا�دوات وا�سطح المستخدمة ومراعاة أنماط التغذية بإتباع حمية غذائية متكاملة 

لتقوية جهاز المناعة وضرورة التأكد من سالمة من يقومون برعاية ا�شخاص من ذوي ا�عاقة وإتباعهم أنظمة الوقاية باستمرار

 التعليمات الخاصة
 بذوي االعاقة

 للوقاية من فيروس
 كورونا كوفيد

إن ا�شخاص ذوي االعاقة معرضون أكثر من غيرهم لخطر ا�صابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و ذلك بسبب العوائق التي تحول 
دون وصولهم إلى المعلومات حول الوقاية و النظافة الشخصية التي تهدف إلى منع أو الحد من انتشار المرض. 

يعتمد العديد من ا�شخاص ذوي ا�عاقة على االتصال الجسدي واالحتكاك المباشر مع البيئة المحيطة أو على أشخاص معينين، 
ا�مر الذي يجعل التباعد الجسدي أكثر صعوبة. با�ضافة إلى ذلك ، بعضهم قد يعاني من تفاقم الظروف الصحية القائمة، ال سيما 

تلك المتعلقة بوظيفة الجهاز التنفسي أو الجهاز المناعي أو أمراض القلب الناتجة عن إعاقات معينة ، مما يزيد من خطر 
إصابتهم بالعدوى.

للمزيد من المعلومات حول كورونا 2019 (كوفيد-19)
يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على 

www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

إذا كنت من ا�شخاص المكفوفين أو ذوي ا�عاقة البصرية:  
•    عليك تجنب لمس ا�سطح من مختلف أنواعها. إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك ، فعليك غسل أو تعقيم يديك.

•    تجنب وضع العصا الخاصة بالمكفوفين (العصا البيضاء) في أيدي ا�خرين ، وقم بتطهيرها بالكامل بعد كل استخدام.
•    تجنب استخدام مطبوعات بطريقة البريل المستخدمه من اشخاص اخرين و يفضل استخدام مصادر بديلة للحصول على المعلومات او استخدام  

       القارئ على الهاتف.
•    إذا كنت تعاني من ضعف البصر ، فعليك تعقيم نظارتك ومكبرات القراءة بشكل منتظم.

إذا كنت من ا�شخاص الصم أو ذوي ا�عاقة سمعية:
 •    يمكنك متابعة ا�خبار (مثل تلفزيون قطر) والبيانات (مثل موقع منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا كوفيد-91) التي يتم ترجمتها 

  إلى لغة ا¯شارة لتبقى على اطالع على ا¯رشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

إذا كنت من ا�شخاص ذوي ا�عاقة الحركية:
•   عليك الحرص على تعقيم الكرسي المتحرك أو المشايات (الووكر) أو عكازات المشي بشكل متكرر وغسل يديك بعد استخدامها.

•   إذا كنت تتكئ على الجدران أو ا�ثاث ، تأكد من غسل يديك أو تعقيمها باستخدام معقم اليدين بعد كل مرة تالمس فيها ا�سطح المحيطة.

 إذا كنت من الشخاص الذين لديهم طرف اصطناعي او أجهزة التقويمية والجبائر:
 •   عليك تعقيمهم قبل و بعد استخدامهم باالضافة لتركه في مكان يصعب وصول االخرين اليه او لمسه.

إذا كنت من ا�شخاص ذوي ا�عاقة الذهنية أو من مقدمي الرعاية لهم:
•    عليك تعقيم اليدين وا�دوات والمواد التعليمية التي يتم استخدامها لتقوية وتعزيز المهارات

•   يجب على مقدمي الرعاية تبسيط التعليمات الخاصة بالتعقيم ومتطلبات التباعد الجسدي من خالل الصور وا�لعاب.
•    بسبب أهمية البقاء في المنزل ، ُينصح بتخصيص مساحة فارغة داخل المنزل تسمح للشخص بالتنقل بسهولة للتعويض عن الحرمان من   

  ا�نشطة الخارجية.

إذا كنت من ا�شخاص ذوي ا�عاقة النفسية:
•    يمكنك االستفادة من الخدمات االلكترونية التي تقدم الدعم النفسي. كما يمكنك االتصال بخط المساعدة الحكومي الخاص بفيروس كورونا  

  (كوفيد-19) على الرقم 00061 وطلب التحدث إلى أخصائي الصحة النفسية.
•    تأكد أن لديك مخزون كافي من ا�دوية الضرورية التي تحتاج إلى تناولها بانتظام ؛ يمكنك التحدث إلى أخصائي الصحة النفسية ¯عادة إصدار   

  الوصفات الطبية.
•    قم بزيارة الموقع االلكتروني الحكومي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد- 19) لمزيد من المعلومات والنصائح المفيدة حول التعامل مع الضغط   

www.moph.gov.qa :والقلق  
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