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 الىقايو من العدوي: نصائح لتفادي االصابو بالمرض
 ِثال: ،لذ ذٕرمً اٌجشاثيُ تطشق ِرعذدٖ

 شظٝ تاٌضعاي اٚ اٌعطاس في اٌٙٛاء؛ دذ اٌّعٕذِا يمَٛ أ 

 شيك االذصاي اٌّثاشش ِع شخض ِشيط؛ عٓ غ 

  ٚتاٌجشاثيُ؛  ٍِٛز شيءعٓ غشيك ٌّش صطخ أ 

 ِاء ٍِٛز؛  عٓ غشيك ذٕاٚي غعاَ ٍِٛز أٚ ششب 

  اٌذيٛأاخ ٚاٌذششاخ، ِثً اٌىالب ٚاٌثعٛض. عٓ غشيك 

 اٌشخض اٌّشيط يّىٕٗ في تعط األدياْ ٔشش جشاثيّٗ اٌٝ االخشيٓ درٝ لثً أْ ذظٙش عٍيٗ أعشاض اٌّشض.

 .أدناه بعط النصائح البسيطت لتفادي التقاط األمراض

جشاثيُ ٌا يذان يّىٓ أْ ذذًّ غضً يذيه ٘ي أفعً غشيمٗ اليماف أرشاس اٌعذٜٚ. .1

 .تشىً ِضرّش ٌيذيٓأظافح  ِاسستذْٚ أْ ذرّىٓ ِٓ سؤيرٙا. 

  ٌٛلد اثأيٗ عٍٝ األلً. إِخ األغفاي  15اغضً يذيه تاٌّاء ٚاٌصاتْٛ ٌّذج

ٌصاتْٛ اعذَ ذٛفش  اٌيذيٓ في دايٌىافي ٌيغضٍٛا يذيُٙ. اصرعًّ ِعمّاخ ا

 ش اٌّعمُ.افشن يذيه تثععّٙا درٝ يرثخ ،ٌّعمّاخعٕذِا ذضرعًّ اٚاٌّاء. 

 تعذ  ٖ،ٚتعذ لثً ذذعيش اٌطعاَ ٖ،ٚتعذ األوً لثً ذىشاًسا، ِثالً  اغضً يذيه

 ا تعذ اصرعّاي اٌذّاَ.ٚأيعً  ِا ِالِضح ديٛاْ

  وٕد ذعأي ِٓ جفاف اٌثششج. تششذه  إرااصرعًّ ِضرذعشاخ اٌرشغية

ذذّيه ِٓ اٌجشاثيُ اٌري ذضرطيع اٌذخٛي اٌٝ جضّه عٓ غشيك اٌجشٚح 

 .اٌجٍذفي 

عادج ، ِثً اٌعيٕيٓ أٚ األٔف أٚ اٌفُ، ألْ اٌجشاثيُ ِالِضح ٚجٙه لذس االِىاْجٕة ذ .2

 ٘زٖ األععاء. جضّه عٓ غشيك  ًذخذ
صطخ األ ٚ٘ي. "ِالِضرٙا وثيشا"جضاَ اٌري يرُ ٚذعميُ األصطخ ٚاأللُ تأرظاَ تغضً  .3

 اإلظاءج،ِفاذيخ  ِماتط األتٛاب، ، ِثالً اٌري يالِضٙا إٌاس تصٛسٖ ِرىشسج

صطخ ٘زٖ األْ ذعيش عٍٝ أتعط اٌجشاثيُ ذضرطيع ٚغاٚالخ ذغييش دفاظاخ االغفاي. 

ٚذٕرمً اٌٝ يذيه عٕذ ِالِضرٙا. اذثع اٌرعٍيّاخ اٌّىرٛتح عٍٝ ِٕرجاخ  ،ٌفرشج غٛيٍٗ

 .اٌري ذضرعٍّٙا اٌرٕظيف

 خشيٓ.، يجة أْ ذثمٝ في اٌثيد درٝ ال ذٕمً اٌّشض اٌٝ اآلارا وٕد ِشيعً إ .4
ٌّٕع أٚ ظع رساعه عٍٝ فّه   عٍٝ اٌفُ أٚ األٔفِٕذيالً  ظع صعٍد أٚ عطضد،ارا  .5

 خشيٓ.أرشاس اٌجشاثيُ اٌٝ اآل
ذعاًِ ِع اٌطعاَ تطشيمح إِٓٗ. يّىٓ أْ يرٍٛز اٌطعاَ تاٌجشاثيُ. اغضً اٌفٛاوٗ  .6

. اخزْ اٌطعاَ ٚاغثخٗ تطشيمٗ صٍيّٗ إٌميّطثٛخٗ تاٌّاء اٌٚاٌخعشٚاخ غيش 

ٚاصرعًّ ِذشاس ٌمياس دسجح دشاسج اٌطعاَ. ال ذضّخ  ،اٌصذيذحٚتذسجح اٌذشاسج 

ٌألوً. داٚي اْ ذضرعًّ ٌٛح ذمطيع  اٌجا٘ز غعاِهّطثٛخٗ تّالِضح اٌٌألغعّح غيش 

را إخش ٌألغعّح اٌّطثٛخح. ذجٕة ذذعيش اٌطعاَ آٚ حّطثٛخاٌغيش  خاص تاألغعّح

 وٕد ِشيعا. 
، االصٕاْ، ٚفششاج اٌشعش جفششاذشاسن أشياءن اٌشخصيح ِع االخشيٓ ِثً  ال .7

ْ أيّىٓ . دٚاخ اٌذاللحأٚٚاٌضىاويٓ،  اٌّالعك ٚاٌشٛنٚ ،لٕأي اٌّاءوٛاب، ٚاألٚ

اٌٍعاب ٚاٌذَ. اغضً اٌصذْٛ تاٌّاء ٚاٌصاتْٛ تعذ  تٛاصطح تعط اٌجشاثيُ ذٕرمً

 االصرعّاي.
ِثً اٌثعٛض  ٚادشص عٍٝ دّايح ٔفضه ِٓ اٌذششاخ،عٓ اٌذيٛأاخ اٌثشيٗ  اترعذ .8

 .جا خطيشِشاظً أاٌذيٛأاخ ٚاٌذششاخ جشاثيُ لذ ذضثة ٌه  طتع ْ ذذًّأمشاد. يّىٓ ٚاٌ



 

 

ٔد ٚعائٍره عٍٝ وافح اٌرطعيّاخ أْ ذذصً أٚادشص عٍٝ  ،خز وافح اٌرطعيّاخ .9

ا. اٌرطعيّاخ ذضاعذ جضّه عٍٝ اٌّطٍٛتح ٚادصً عٍٝ ذطعيُ االٔفٍٛٔزا صٕٛيً 

 .ا الدمًاإرا ذعشظد ٌٙ فعًأ جِماِٚح تعط اٌجشاثيُ تصٛس
ْ ٘زا يجعً جضّه أل ادشص عٍٝ أْ ذىْٛ ٔشًطا ٚأْ ذخراس األغعّح اٌصذيح؛ .11

 وثش لذسج عٍٝ ِذاستح اٌجشاثيُ ِٕٚع اٌعذٜٚ. أٚيصثخ  ألٜٛ،

 إذا أردث المزيد من المعلىماث 
 اتصل بالىحدة الصحيت أو تحدث مع الجهت التي تقدم لك الرعايت الصحيت.

  ٛاٌرطعيّاخ:  –أٚٔراسيhttps://www.ontario.ca/page/vaccines 
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