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 النظافة/الغذاءسالمة التوعية العامة واإلجراءات الوقائية بخصوص 

 2020نيسان/إبريل  –النازحين والآلجئين  –التغذية  حولوالتوعية العامة  

 

 رسائل رئيسية إلى المجتمعات

 .المضيفة العائدين والمجتمعاتو المخيماتداخل وخارج  النازحينو الالجئينوخاصة  19-ثرين بفيروس كوفيدالمتأكافة من: 

( التي أعلنت عنها وزارة الصحة، واإلجراءات التي 19-بالنظر إلى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيدذا: لما

 هذهااللتزام باتخذتها الحكومة العراقية بتقليل التجمعات، توصي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء ب

 . تحافظ على سالمتكم، وأنت وعائلتكتصون صحتك، اإلجراءات التي من شأنها أن 

 ماذا: 

، خصوصا حينما تحضر الممارسات المتعلقة بسالمة األغذية والنظافة الجيدةعلى  احرصلتجنب االصابة بالفيروس، 

 الطعام:

  والمطهي. ء، خصوصا أثناء التعامل مع الطعام النيمراراً وتكراراً اغسل يديك 

  .اغسل جميع األسطح والمعدات التي تستخدمها في تحضير الطعام وعقمها 

 على نظافة السطوح وأدوات المطبخ. حافظ 

 .استعمل المياه المأمونة. واغسل الفواكه والخضراوات 

  الطعام المطهي.تختلف عن تلك التي تستعلمها مع استعمل ألواح تقطيع وسكاكين لتقطيع اللحم 

 وقم بطهوه جيدا حتى الغليان   تعامل مع اللحم الني بعناية 

  والحيوانات التي نفقت جراء أمراض معينة.أكل الحيوات المريضة تجنب 

 .افصل الطعام الني عن الطعام المطهي 

 حافظ على اللحم النئ وادوات المطبخ بعيدا عن متناول ايدي االطفال 

  ال تبق الطعام بدرجة حرارة الغرفة الكثر من ساعتين لتجنب نمو البكتريا عليه. قم بخزنه في الثالجة وسخنه بشكل

 .جيد قبل االكل

 التسوق و اغسل يديك و االطعمة بشكل جيد. من حافظ على نظافة اكياس التسوق وقم بتعقيمها بعد االنتهاء 

المعهودة لتجنب العدوى. ويتضمن ذلك غسل اليدين بصورة دورية الوقائية تطبيق اإلجراءات  الحوامل والمرضعاتعلى 

العطاس، يجب االبتعاد عن مثل هؤالء األشخاص مسافة وتجنب اإلتصال المباشر بأي شخص تظهر عليه أعراض كالسعال و

 أكثر من مترين.

 المرضعات: 

 أن يستمرن في الترضيع، مع تطبيق جميع  19-بإمكان األمهات ممن ال تظهر عليهن بوادر اإلصابة بفيروس كوفيد

 جميع اإلجراءات الالزمة للوقاية من العدوى.

 لسعال والصعوبة في التنفس المسارعة في الذهاب إلى الطبيب على األمهات ممن تظهر عليهن أعراض الحمى وا

 ألخذ المشورة.
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  على األمهات المرضعات تطبيق جميع اإلجراءات الوقائية الممكنة لتجنب نقل الفيروس إلى األطفال، بما في ذلك

إلى تنظيف  غسل اليدين قبل مالمسة الرضيع وبعدها، وإرتداء الكمامة وقت الرضاعة إن أمكن ذلك، باإلضافة

 السطوح في المنزل وتطهيرها. 

احد اهم الطرق التي تساعد على الحفاظ على الصحة هو تناول الغذاء الصحي و المغذي لتعزيز عمل الجهاز المناعي. حيث 

 :سيساعد على تجنب المرض و العدوى

  اتباع حمية صحية.جزء أساسي من هو الفواكه والخضراوات تناول  

  .إن أمكن ذلك.  المدعم باليوداستعمل الملح قلل من استهالكك للملح 

 .إن شرب المياه المأمونة عوضاً عن المشروبات المحالة بالسكر يمثل طريقة بسيطة لتقليل  قلل من استهالكك للسكر

 استهالكك للسكر والسعرات الحرارية الزائدة. 

  التي تتطلب قدراً أقل من الدهون أو ال تتطلب أياً منه، مثل الطهو  اختر طرق الطبخ استهالكك للدهون.قلل من

بالبخار أو الشوي أو القلي الخفيف، عوضاً عن القلي اإلعتيادي. وإن تطلب األمر، فاستعمل كميات قليلة من زيوت 

تحتوي لتي اغير مشبعة لطهي الطعام مثل زيت الزيتون او زيت دوار الشمس. كما يجب عليك أن تختار األطعمة 

 على مصادر صحية للدهون غير المشبعة، مثل السمك والمكسرات. 

 .ضافة الخضراوات والفواكه والحبوب واألطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة بأ قم تناول كفايتك من األلياف

واألرز البني  إلى وجباتك. إذ تشتمل األطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة على الشوفان والمعكرونة البنية

وأنواع الخبز المصنوعة من حبوب القمح الكاملة، عوضاً عن األطعمة التي تحتوي على الحبوب المعالجة مثل 

المعكرونة البيضاء واألرز األبيض والخبز األبيض. يمثل العدس والفاصوليا مصدرين مهمين من مصادر البرويتن، 

 كما أنهما غنيان بالفيتامينات والمعادن. 

 إذ يعد شرب الكثير من السوائل أمراً بالغاً في األهمية للتمتع بصحة مثلى. اشرب المياه  الكثير من السوائل. اشرب

القهوة الثقيلة والشاي الثقيل، خصوصا المشروبات الغازية ومشروبات المأمونة وتجنب شرب كميات كبيرة من 

 الطاقة التي تحتوي على الكافيين. 

 إذ أن التغذية الجيدة والعناية بالنفس يساعدان على تقوية نظامك  حافظ على صحتك.تناول األطعمة الصحية لت

 المناعي.

  بصورة آمنة متى ما استطعت. مارس التمارين واألنشطة الجسدية 

إننا نولي صحة عائلتك وسالمتهم أقصى درجات األهمية، لذا نرجو أن تتبع النصائح التي قدمتها الحكومة ومنظمة الصحة 

العالمية بحرص. إن لم تكن متأكداً حول أحدث اإلرشادات الصحية، يرجى التواصل مع إدارة مخيمك، أو أقرب منشأة صحية 

 داخل المخيم أو بالقرب منه. 

 على سالمة عائالتكم و مجتمعكم  شكرا لحفاظكم

 لألسئلة واآلراء والمزيد من المعلومات

  :للمزيد من المعلومات، أو لتقديم تعليقاتكم، يرجى اإلتصال بمركز معلومات العراق على الرقم المجاني النازحين

80069999 . 

  :لومات العراق على الرقم للمزيد من المعلومات، أو لتقديم تعليقاتكم، يرجى اإلتصال بمركز معالالجئين

 / 07510200149)يكون اإلتصال مجانياً لمستخدمي شبكة كورك فقط(، أو على الرقم  80010999

 )ستفرض تكاليف عن اإلتصال على هذه األرقام(. 07517407005

 :تكون جميع اإلتصاالت سرية. كما بإمكانك مراجعة مكاتب المساعدة في المخيمات، خالل األيام  لجميع األشخاص

 األولى من التوزيع )استالم المساعدات(. 
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 :في سائر  123في إقليم كردستان. وعلى الرقم  122يرجى اإلتصال على الرقم  للمزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة

 أنحاء العراق. 

 

 2020نيسان/إبريل  –والنظافة  الغذاءعامة واإلجراءات الوقائية بخصوص سالمة التوعية ال

 رسائل رئيسية إلى منتجي األغذية ومتعهدي النقل وتجار التجزئة

من الناس، كالنازحين  الضعيفةوتجار التجزئة، خصوصا من يعملون مع الفئات  نقلهاجميع منتجي األغذية ومتعهدي من: 

 والالجئين. 

( التي أعلنت عنها وزارة الصحة، واإلجراءات التي 19-بالنظر إلى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيدلماذا: 

اتخذتها الحكومة العراقية بتقليل التجمعات، توصي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء بهذه اإلجراءات التي 

   س الذين يتلقون المساعدة، وتحافظ على سالمتكم. تصون صحتك، أنت وعائلتك والنامن شأنها أن 

 ماذا: 

  المنتجات الحيوانية والمواد الغذائية األخرى.و التعامل مع المنتجات الغذائيةاغسل يديك قبل 

  وتخزينها ونقلها.  المواد الغذائيةعقم معداتك وعربات النقل وحاويات التخزين خاصتك قبل حصاد 

 ية. إذ ال يجب أكل الحيوانات المريضة أو الحيوانات التي نفقت جراء مرض معين. تعامل مع اللحم الني بعنا 

 ارتدي الكمامة اذا كنت تشعر بالمرض او اذا كنت تقوم باالعتناء بشخص مريض 

  بدرجة حرارة مناسبة لمنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية وباقي المواد الغذائيةاحافظ على. 

  اآلخرين احرث حقلك، لكن عليك أن تحافظ على مسافة مترين بينك وبين المزارعين: المزارعينفيما يخص. 

  اغسل يديك وعقم السطوح وحافظ  –: فكر بزبائنك وعوائلهم وتجار التجزئة المواد الغذائيةمتعهدي نقل فيما يخص

للمنتجات خصوصا  و ابق على اكياس التسوق في مكان نظيف و حاول ان تتجنب لمس الناس على النظافة العامة

 الفواكه و الخضروات.

  بالنسبة لتجار التجزئة: شجع الزبائن على الحفاظ على المسافات فيما بينهم خالل عملية التسوق و تفحص المواد

الرض من اجل بقاء كل وذلك اما من خالل تحديد عدد الناس في المكان او من خالل وضع خطوط توضيحية على ا

 موضح في الصورة ادناه:شخص بعيد عن االخر كما 
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إننا نولي صحة عائلتك ومجتمعك وسالمتهم أقصى درجات األهمية، لذا نرجو أن تتبع النصائح التي تقدمها الحكومة ومنظمة 

الصحة العالمية بحرص. إن لم تكن متأكداً حول أحدث اإلرشادات الصحية، يرجى التواصل مع أقرب منشأة صحية أو إدارة 

 المخيم. 

 شكرا لحفاظكم على سالمة عائالتكم و مجتمعكم 

 لألسئلة واآلراء والمزيد من المعلومات 

 :في سائر  123في إقليم كردستان. وعلى الرقم  122يرجى اإلتصال على الرقم  للمزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة

 أنحاء العراق.

 


