
وس كورونا  | 1 ي عرص فير
 
 السالمة ف

 إرشادات من خمس نقاط لألشخاص من أصول سوداء وآسيوية وأقليات عرقية 

 

 

وس كورونا  ي عرص فير
 
 السالمة ف

 إرشادات من خمس نقاط لألشخاص من أصول سوداء وآسيوية وأقليات عرقية 

 

تظهر األبحاث أنه إذا كنت من أصول سوداء أو آسيوية أو أقليات عرقية، فأنت أكثر عرضة 

وس    ". 19كورونا "كوفيد لإلصابة، والمرض بشكل خطثر والموت من جراء اإلصابة بفثر

وس  ي يمكنك القيام بها أنت واآلخرين لحماية نفسك وعائلتك من فثر
إليك بعض األشياء الت 

 ". 19كورونا "كوفيد 

 

 التعرف عىل المخاطر  .1

وس كورونا "كوفيد  •  ". 19الرجال أكثر عرضة أكثر من النساء للوفاة بسبب فثر

الرجال من أصول أفريقية وبنغالديشية وهندية وباكستانية أكثر عرضة من الرجال  •

  COVID-19البيض للوفاة بسبب 

 من النساء البيض COVID-19النساء السود أكثر عرضة للوفاة بسبب  •

عاًما، وحت  أكثر خطورة إذا كان  65أنت أكثر عرضة لإلصابة إذا كان عمرك يزيد عن  •

 ًماعا 85عمرك يزيد عن 

وس كورونا "كوفيد  •  عرضة لفثر
 ". 19كما تجعلك بعض الحاالت الصحية أكثر

 يشتمل ذلك عىل السكري وارتفاع ضغط الدم 

 افهم كيف تؤثر هذه المخاطر عليك وعىل عائلتك.  •

  الحفاظ عىل صحة عامة جيدة .2

 اغسل يديك بصورة متكررة •

 استخدم مناديل مخصصة لالستعمال لمرة واحدة للسعال والعطس  •

 تخلص من المناديل •



وس كورونا  | 2 ي عرص فير
 
 السالمة ف

 إرشادات من خمس نقاط لألشخاص من أصول سوداء وآسيوية وأقليات عرقية 

 

 

مك إذا لم يكن لديك منديل •
ُ
 استخدم ك

 تجنب مالمسة عينيك وأنفك وفمك •

•  .  تجنب مخالطة األشخاص المرضى

 احم نفسك واآلخرين .3

ين  • ي يبلغ طولها مث 
عند اإلمكان، احتفظ بمسافة التباعد االجتماعي الموض بها والت 

 ومث  واحد كحد أدنى 

ي وسائل النقل العام  •
ي احرص عىل ارتداء غطاء للوجه. يجب أن تفعل ذلك فى

 
وف

 حاول القيام بذلك إذا كان من المحتمل أن تكون عىل اتصال باآلخرين . المتاجر

ي المناسبات العائلية أو االجتماعية •
 توخ الحذر فى

ي األشخاص اآلخرين ضمن  •
المجموعة الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر فكر فى

 منك

ي البيت واخضع للفحوصات.  •
وس كورونا  فامكث فى  إذا كنت تعتقد أن لديك فثر

 تحدث عن مخاوفك  .4

إذا كنت تعتقد أن لديك أعراض  111تحدث إىل طبيبك العام أو اتصل برقم  •

 العدوى

ا بشأن العودة إىل العمل، فتحدث إىل صاحب  •
ً
 العملإذا كنت قلق

ا بشأن التحدث إىل صاحب العمل، فتحدث إىل نقابتك المهنية أو إىل  •
ً
إذا كنت قلق

 مسؤول الصحة والسالمة

، فانظر  •  NHS Every Mind Matters .إذا كنت تحتاج إىل الدعم النفسي

 حافظ عىل صحتك  .5

 صحتك مهمة •

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hse.gov.uk/contact/index.htm&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf/rBKzzB/X8Xwj/WsNDvrvc=&reserved=0
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/


وس كورونا  | 3 ي عرص فير
 
 السالمة ف

 إرشادات من خمس نقاط لألشخاص من أصول سوداء وآسيوية وأقليات عرقية 

 

 

 الحفاظ عىل الصحة يقلل من خطر اإلصابة بالمرض •

اتبع الخطوات الخمسة للحفاظ عىل الصحة والعافية:  •

-anxiety-https://www.nhs.uk/conditions/stress

.wellbeing/-mental-depression/improve 

 

وس كورونا "كوفيد  مصادر البحث:  حسب  ONS" لدى 19الوفيات المتعلقة بفثر

ا وويلز: المجموعة العر  ي إنجلث 
  2020مايو  15إىل  2020مارس  2 قية فى

ا "الصحة  ي إنجلث 
وس كوفيد  ": Public Health Englandالعامة فى مراجعة  : 19فثر

ي المخاطر والنتائج
 التبيانات فى

ا " ي إنجلث 
وس  ما وراء البيانات:  ": Public Health Englandالصحة العامة فى فهم تأثثر فثر

 BAMEعىل مجموعات  19كوفيد 

 

 gov.uk/coronavirus: لمزيٍد من المعلومات

 

 

ه منتدى  ي يوليو Essex Resilience Forumنشر
ى
 2020 ف

Essexprepared.co.uk 

 

Arabic: Coronavirus advice for BAME 
people  
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