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مقدمة
ينتشر فيروس كوفيد 19-من خالل المخالطة واالتصال المباشر برذاذ الجهاز التنفسي للمصابين ولمس
األسطح الملوثة .وقد قامت دولة قطر بتطبيق مجموعة من التدخالت والتدابير من اهمها :تطبيق
إجراءات التباعد الجسدي ،ارتداء الكمامات والحصول على لقاحات الكوفيد 19-وتجنب االزدحام في
االماكن المغلقة سيئة التهوية والحرص على تنظيف االيدي بشكل متكرر.
يتميز شهر رمضان الكريم بمحافله االجتماعية والدينية والتي تبدأ منذ بداية الشهر وتستمر الى نهاية
احتفاالت عيد الفطر المبارك .ومن المعتاد إقامة تجمعات تقليدية ودينية مكثفة خالل الشهر الفضيل
في أوقات اإلفطار والسحور وصالة التراويح والقيام ،وكذلك االعتكاف خالل العشر األواخر من رمضان.
وفي سياق جائحة كوفيد ،19-فإنه يجب أن يتم تطبيق بعض التعليمات والتدخالت والتدابير للتخفيف
من خطر انتقال الفيروس ،ومن هذه التدابير على سبيل المثال :النصائح المتعلقة باستخدام الكمامات،
وتقديم المشورة بشأن التباعد اآلمن وعرض الرسائل االستباقية حول السلوكيات الصحية لألفراد أثناء
الجائحة وضمان االلتزام بالتدابير الوقائية.

الغرض
تقدم هذه الوثيقة دلي َ
ال للجمهور فيما يتعلق بالممارسات االجتماعية والدينية ،والتجمعات خالل شهر
رمضان وأيام العيد من أجل حماية االفراد من اإلصابة بالفيروس.

اجراءات وتدابير وقائية عامة لحماية نفسك واآلخرين من كوفيد – 19
•الحفاظ على نمط حياة صحي واتباع اإلجراءات االحترازية العامة بشأن كوفيد –.١٩
•حث االفراد األكثر عرضة لإلصابة بفايروس كوفيد 19-على تجنب حضور التجمعات ،ومن بينهم كبار
السن وذو الحاالت المرضية المزمنة مثل مرضى القلب واألوعية الدموية والسكري ومرضى الجهاز
التنفسي والسرطان.
• حث األشخاص الذين يشعرون بتوعك صحي أو لديهم أعراض كوفيد  19 -على البقاء في المنزل
وتجنب حضور المناسبات واتباع الدليل الوطني بشأن متابعة الحاالت التي لديها األعراض ومعالجتها.
•الحرص على غسل اليدين بالصابون والماء بانتظام لمدة  20ثانية .إذا لم يتوفر الماء والصابون ،فأن
المفضل تعقيم اليدين بمطهر يحتوي على الكحول.
•تجنب لمس االنف والفم والعينين وباألخص عندما يكون االفراد خارج المنزل.
•عند السعال والعطس ،يجب تغطية االنف والفم بمنديل نظيف والتخلص منه فو ًرا في سلة مهمالت
مغلقة وغسل اليدين .وفي حالة عدم توفر المنديل يجب السعال والعطس في كم الذراع.
•يفضل البقاء في الهواء الطلق على األماكن المغلقة .إذا كنت داخل المنزل ،التأكد من وجود تهوية
طبيعية أو ميكانيكية جيدة.
•اتباع النصائح بشأن استخدام األقنعة.
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نصائح بشأن الصحة والسالمة
•يجب أن يكون األشخاص األصحاء قادرين على صيام شهر رمضان كما في السنوات السابقة.
•ينصح مرضى كوفيد19 -واألشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى باستشارة أطبائهم والرجوع
للفتاوى الدينية بشأن رخصة اإلفطار بناء على وضعهم الصحي.
•شرب الكثير من الماء وتناول األطعمة الغنية بالسوائل خالل شهر رمضان بين وجبتي اإلفطار والسحور.
•تناول األطعمة الصحية المغذية خالل شهر رمضان .حيث يتعين تناول مجموعات متنوعة من
االطعمة الطازجة غير المعلبة.
•ممارسة النشاط البدني.
•تجنب التدخين (السجائر والشيشة) في جميع الظروف .حيث يعد التدخين أحد عوامل الخطر التي
تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي ويزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة بمرض كوفيد –.١٩
•يجب العمل على تعزيز الصحة النفسية والصحة النفسية االجتماعية ،وذلك من خالل التشجيع على
ممارسة الصالة والتأمل والروحانيات المشتركة بين افراد األسرة  -كل ذلك من مسافة صحية.

تشجيع النظافة الصحية
•تشجيع المحافظة على النظافة الصحية (الوضوء قبل الصالة على سبيل المثال).
•التأكد من أن مرافق غسل اليدين مجهزة بالصابون والماء وتوفير المعقم القائم على الكحول (على
األقل  ٪60كحول) عند مداخل األماكن العامة وداخلها.
•ضمان توافر المناديل الورقية وصناديق القمامة ذات األغطية التي يمكن التخلص منها ،وضمان
التخلص اآلمن من النفايات.
•تنظيف أماكن العبادة والمواقع والمباني بشكل مستمر باستخدام المنظفات والمطهرات.
•الزامية التنظيف الروتيني لألماكن التي يتجمع فيها األشخاص قبل األحداث وبعدها.
•الحفاظ على نظافة الممتلكات ومرافق الوضوء والحفاظ على النظافة العامة والصرف الصحي.
•التنظيف المتكرر لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة
ودرابزين الدرج بالمنظفات والمطهرات.
•تقديم عروض مرئية للنصائح حول التباعد الجسدي ،ونظافة اليدين ،وآداب التنفس ،وارتداء الكمامة،
والرسائل العامة حول الوقاية من كوفيد.19-

نصائح لألفراد الملقحين
األشخاص الذين تم تلقيحهم ،يجب أن يستمروا في ممارسة التدابير االحترازية ،بما في ذلك التباعد
الجسدي وارتداء الكمامة ،وآداب التنفس ،ونظافة اليدين.

التطعيم في رمضان
يجب تشجيع األفراد المؤهلين للحصول على التطعيم خالل شهر رمضان لحماية أنفسهم
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ومجتمعاتهم .إن تلقي لقاح كوفيد – ١٩كحقنة عضلية ،وهو الطريق الوحيد للقاحات المتاحة حال ًيا ،ال
يبطل الصيام.

ملخص
ارتد الكمامة عند التواجد في األماكن المغلقة وفي المساجد
• ِ
•اتبع آداب السعال
•نظف يديك وتجنب لمس وجهك
•تأكد من التنظيف البيئي المنتظم
•ضمان التهوية المناسبة في جميع أماكن التجمعات بما في ذلك المساجد
•نصح السكان المعرضين للخطر بالبقاء آمنين وارتداء الكمامة عند حضور التجمعات ،حيث يعتبرون
عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة وكوفيد ،19-وتشمل الفئات المعرضة للخطر كبار السن وأي شخص
ً
مسبقا مثل أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري واألمراض
يعاني من حاالت طبية موجودة
التنفسية المزمنة والسرطان
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