
الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+

نشرة "فَاعتِبُروا" ۷

الوقاية خري من العالج

- تشكیل لجنة دولیةٌ لمكافحة مثل ھذه األوبئة، ینبثُق عنھا لجاٌن فرعیةٌ على مستوى كل دولة.

القانون . - تضع ھذه اللجنة خطوطاً عریضةً مشتركةً للوقایة، وتُلزُم كل الدول بتطبیقھا بحكم 

- سرعة إغالق كل المعابر البریة والبحریة والجویة، وحجر كل من جاء من منطقة موبؤة.

- وضع خطة منبثقة من الخطة الدولیة، لكنھا متجددة وتراعي خصوصیات كل دولة على حدة.

المصابین وعالجھم. التشخیص ومستلزماتھ، وعزل  أجھزة  الصحیة، وتوفیر  المحاجر  إیجاد   -

العامة واألسطح. المرافق  الوقایة، وتعقیم  المواطنین بسبل  التوعیة وتثقیف  - استمراریة نشر 

ال تكن الحالھ رقم ۳۱: الُمصابة المستھترة في كوریا الجنوبیة التي لم تلتزم األوامر واإلرشادات، 
فخالطت وشاركت في عزاء وقُّداس وحفالت، فنشرت الفیروس إلى ۱۱٦۰ شخصاً، فلو بقیت في 

بیتھا لما أعدت أحدا..... فقد صدق من قال :
" فأنت على ثغرٍة من ثُغر اإلسالم، فإیاك إیاك إیاك أن یُؤتیّن من قبلك".

۲۰۲۰-٤-۱٤
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- اإلجراءآت الوقائیة تكون عادةً في مستویین متكاملین، الشخصي والرسمي .
. - على المستوى الفردي أھمھا المداومة على غسل األیدي بالماء والصابون عدة مرات یومیاً 

- تنظیف األیدي بالمعقمات عدة مرات یومیا، بما ال یقل عن عشرین ثانیة  في كل مرة.
- تجنب اإلقتراب من الشخص المصاب بالفیروس، ولو لم تظھر علیھ أیة عالمات مرضیة.
- ضرورة تغطیة الفم واألنف عند العطاس أوالسعال بمندیٍل یُستعمل لمرة واحدة ثم یُتلف.

- تجنب عرك العینین واألنف خوفا من تلوث الیدین، ألن الفیروس یمكن ان یدخل من أیھما.
- المداومة على تعقیم المرحاض واألسطح المتاخمة لتواجد أي مصاب ولعدة مرات یومیا.

- اإلقالع عن اإلستعمال الجماعي لألدوات المشتركة عن طریق الفم، فنجان القھوة مثال.
بالوقایة والحمایة. أوامرالرسول عندُعطاسھ وطعامھ وشرابھ،كفیٌل  بالوضوء وإتباع  اإللتزام   -
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املدم اإلستهتار 

الرمسية اإلجراءآت 


