
فيروس كورونا
كوفيد-19

إرشادات الصحة والسالمة ل
شخاص ذوي ا�عاقة 



لمن هذه ا�رشادات؟
هذا ا�رشادات موجهة ل�شخاص ذوي ا�عاقة في قطر، 

وتشمل ا�عاقات الجسدية والعقلية المختلفة التي يمكن أن 
تعوق أو تقلل من قدرتهم على القيام بأنشطتهم اليومية 

وتطبيق تدابير السالمة  الخاصة بفيروس كورونا 
(كوفيد-19).

ما هو مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؟
كوفيد-19 هو مرض شديد العدوى مع أعراض تشمل الحمى والسعال وضيق 

التنفس.

كيف يصاب الناس بالعدوى؟
ينتقل فيروس كورونا، مثل أي فيروسات أخرى تهاجم الجهاز التنفسي، من 

شخص مصاب إلى آخر من خالل الرذاذ المتطاير عندما العطس أو السعال أو 
الكالم خاصة إذا تم ذلك على مسافة أقل من مترين. كما يمكن أن ينتقل عن 

طريق االتصال الوثيق مع الشخص المصاب أو من خالل لمس ا®سطح.

هل ا�شخاص ذوو ا�عاقة أكثر عرضة ل�صابة بفيروس كورونا 
(كوفيد-19)؟

قد يكون ا�شخاص ذوو ا�عاقة أكثر عرضة ل�صابة بفيروس كورونا 
(كوفيد-19)

الحواجز التي تحول دون تطبيق تدابير النظافة ا®ساسية، مثل غسل 
اليدين (على سبيل المثال ، قد يكون هنالك صعوبة في الوصول إلى 

المغسلة أو صنبور المياه، أو قد يواجه الشخص صعوبة جسدية في 
فرك يديه مًعا بشكل جيد)؛

صعوبة في تطبيق التباعد االجتماعي بسبب احتياجات الدعم 
ا�ضافية أو بسبب إيوائهم في مؤسسات رعاية؛

الحاجة إلى لمس ا®شياء للحصول على معلومات عن البيئة من 
حولهم أوللحصول على دعم بدني؛



             عوائق أمام الوصول إلى معلومات عن الصحة العامة.

قد يكون ا�شخاص ذوو ا�عاقة أكثر عرضة ل�صابة بأعراض حادة لفيروس 
كورونا (كوفيد-19) 

إذا أصيبوا بالعدوى. قد يكون هذا بسبب:

قيام فيروس كورونا (كوفيد-19) بمفاقمة الظروف الصحية القائمة، 
ال سيما تلك المتعلقة بوظيفة الجهاز التنفسي، وظيفة الجهاز 

المناعي، أمراض القلب أو السكري؛

معوقات الوصول إلى الرعاية الصحية.
قد يكون ا®شخاص ذوو ا�عاقة أكثر تأثرÃ بتفشي وانتشار الفيروس 

بسبب االنقطاع والخلل الكبير في الخدمات التي يعتمدون عليها 
بسبب إجراءات وتدابير السالمة مثل إرشادات ا�غالق - لذلك من 

المهم أن نكون على دراية ونستعد ونتصرف بأمان.

إجراءات ل
شخاص ذوي ا�عاقة وأ  سرهم
يجب على ا®شخاص ذوي ا�عاقة وأفراد أسرهم اتباع النصائح الصادرة من مصادر 

موثوقة ومتخصصة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19): 

  https://www.moph.gov.qa/:وزارة الصحة العامة القطرية

منظمة الصحة العالمية: إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير الوقاية 
ا®ساسية

إذا كنت تواجه أي صعوبة في اتباع تدابير الوقاية ا®ساسية (على سبيل المثال، ال 
يمكنك الوصول إلى المغسلة/صنبور المياه لغسل يديك بانتظام)، فقم بالعمل مع 

عائلتك وأصدقائك ومقدمي الرعاية لتحديد سبل التكيف والتيسير.



أهم إجراء هو الحد من تعرضك المحتمل لـفيروس كورونا 
(كوفيد-19)

تشمل التدابير ا�خرى ما يلي:

تجنب ا®ماكن المزدحمة والحد من االحتكاك المباشر مع اÈخرين. إحرص 
على إجراء الزيارات الالزمة والضرورية خارج فترات الذروة.

شراء أغراضك عبر ا�نترنت أو عبر الهاتف أو أطلب المساعدة من العائلة 
أو ا®صدقاء أو مقدمي الرعاية لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى ا®ماكن 

المزدحمة.

الحرص على شراء جميع أغراضك ا®ساسية والضرورية مثل الطعام أو 
مواد التنظيف أو ا®دوية أوالمستلزمات الطبية للحد من الحاجة إلى 

ذهابك أو ذهاب ا®شخاص الذين يعيشون في منزلك إلى ا®ماكن العامة.

العمل من المنزل إن أمكن، خاصة إذا كنت تعمل عادًة في بيئة مزدحمة 
أو محتشدة.

الحرص على تطهير المنتجات المساعدة بشكل متكرر، في حالة 
استخدامها، وهذه تشمل الكراسي المتحركة، وعكازات المشي، 

,والمشايات، وألواح النقل، وعصي المكفوفين، أو أي منتج آخر يتم 
التعامل معه بشكل متكرر واستخدامه في ا®ماكن العامة.

ضع خطة لضمان استمرار توفر الرعاية والدعم الذي تحتاجه
•  إذا كنت تعتمد على مقدمي الرعاية، ففكر في توسيع دائرة ا®شخاص الذين

    يمكنك االتصال بهم، في حال أصيب شخص أو أكثر منهم بالمرض أو احتاجوا
    للخضوع إلى العزل الذاتي.

•  إذا كنت تحصل على مقدمي الرعاية من خالل وكالة، فاستفسر عن تدابير
    وإجراءات الطوارئ المطبقة لديهم للتعويض عن النقص المحتمل في اليد



   العاملة وعن تدابير الوقاية التي يطبقونها لمراقبة صحة موظفيهم. كما قد
   ترغب في التحدث إلى العائلة وا®صدقاء حول الدعم ا�ضافي الذي يمكنهم

   تقديمه إذا لزم ا®مر.

• حدد المنظمات ذات الصلة في مجتمعك التي يمكنك الوصول إليها إذا
   احتجت إلى المساعدة.

ما هي ا�جراءات التي يجب اتخاذها في أصبت أو  أصيب شخص 
في منزلك بفيروس كورونا (كوفيد-19)

تأكد من أن أفراد أسرتك، بما في ذلك ا®صدقاء والعائلة الذين تثق 
بهم، على علم بالمعلومات الهامة التي قد يحتاجونها إذا أصبت 

بالمرض. قد يتضمن ذلك معلومات حول تأمينك الصحي،
وأدويتك، واحتياجات الرعاية الخاصة بمن تعيلهم (ا®طفال أو ا®هل 

المسنين أو الحيوانات ا®ليفة).

إذا أصبت بفيروس كورونا (كوفيد-19) أو احتجت إلى مساعدة، 
فتأكد من أن كل فرد في أسرتك أومقدمي الرعاية يعرفون كيف 

يتصلوا بخط المساعدة الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19) 
على الرقم 16000

إذا ظهرت على أي شخص في ا®سرة أعراض تشبه أعراض ا®نفلونزا، 
فيجب عزله وتوجيهه بارتداءقناع للوجه ، ويجب إخضاعه للفحص 

في أقرب وقت ممكن. اتصل بخط المساعدة الخاص بفيروس
كورونا (كوفيد-19) للحصول على المشورة  والمعلومات الالزمة.

يجب تطهير جميع ا®سطح، ويجب مراقبة جميع أفراد ا®سرة لتحديد 
ظهور أي أعراض. إذا كان ذلك ممكًنا، يجب نقل أي شخص يعاني 

من حالة صحية أو انخفاض في المناعة إلى مكان منفصل حتى
االنتهاء من فترات العزل.



لالستفسار أو للمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا (كوفيد-19)
www.moph.gov.qa :االتصال على الرقم: 16000 أو زيارة الموقع االلكتروني

ما هي التدابير ا�خرى التي يمكن أن تتخذها لحماية صحتك 
وعافيتك خالل انتشار هذا الوباء؟

نصائح ل
شخاص ذوي ا�عاقة:

إستمر في تناول الدواء واتبع النصائح الطبية

 قم بتأمين مخزون دواء يكفي لمدة شهر أو أكثر إذا أمكن

حافظ على مسافة ال تقل عن 2 متر بينك وبين ا®شخاص الذين 
يعانون من السعال أو البرد أو ا®نفلونزا

إغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيٍد غير نظيفة

قم بتنظيف جميع ا®سطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بمواد 
مطهرة 

قم بحماية صحتك النفسية وعافيتك التباعد الجسدي  ال يعني 
العزلة االجتماعية؛ استمر في التواصل مع العائلة وا®صدقاء 

باستخدام الهاتف أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل االجتماعي. 
حافظ على نشاطك الذهني من خالل

ممارسة ا®لعاب أو القراءة أو تعلم مهارة جديدة أو أي نشاط آخر 
يبعث على االسترخاء والطمأنينة.

إن الحفاظ على أسلوب حياة صحي سيجعل جميع وظائف الجسم 
تعمل بشكل أفضل ويساعد على تقوية مناعة الجسم الطبيعية. 

وُيعّد تناول الطعام الصحي، والكثير من الفاكهة والخضروات، 
وممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على النشاط البدني، وعدم 

التدخين، والحصول على قسط كاف من النوم من المكونات 
الرئيسية لنمط حياة صحي.




