
الحفاظ على الصحة
 لفيروس كورونا تأثير كبير على حياتنا الشخصية والمهنية منذ أسابيع.

وهذه النشرة تقدم لك نصائح واقتراحات لمساعدتك على أن تعيش حياة تتسم بمزيد من الصحة والوقاية.

نصائح من الصيدلية

جھازك المناعي ھي أفضل طريقة لتقوية 
 اتباع نظام غذائي صحي. ويُسر الصيدلية

 أن تقدم لك المشورة بمدى فائدة المكمالت 
 الغذائية في إمكانية توفير وقاية إضافية.

نظرة عامة على أھم المواد الحيوية للجھاز المناعي:

وطالئعه المتمثلة في الكاروتينات، تعمل على تحسين الوظيفة  فيتامين أ
 المناعية لألغشية المخاطية في األنف والحلق.

يساعد خاليا الدم البيضاء على تجنب الضرر عند محاربة  فيتامين ج
 مسببات األمراض.

يدعم استقالب الطاقة للخاليا. ويعمل بأقصى سرعة في  فيتامين ب
 مكافحة االلتهابات.

فيروسات عنصر مهم لنضج الخاليا المناعية. كما أنه يصعّب دخول  الزنك
 نزالت البرد إلى الجسم.

يمكنك طلب المشورة في ھذا الصدد لدى الصيدلية التي 
 تتعامل معھا.

اللياقة البدنية في المنزل

يوصي الخبراء بممارسة التمارين 
 –الرياضية بانتظام في أوقات األزمات 

 وھذا ممكن أيًضا داخل البيوت:

صالةَ  يمكن اعتبارهاالساللم 
ألعاب رياضية. تجنب استخدام 

 –كلما أمكنك ذلك  – المصعد
 وسر على قدميك.

 من التمارينالضغط والقرفصاء 
التي يمكن ممارستها في أي مكان، حتى أمام التلفاز.

مثالية لتقوية عضالت الجهاز التنفسي.  القفزتمارين 
هذه المجموعة من التمارين ممتعة ويسهل ممارستها 

 .األطفالأيًضا بصحبة 

كرة : نفخ وظائف الرئةومن التمارين المناسبة كذلك لتعزيز 
 شفّاطة. على الطاولة باستخدامقطنية 

ال يرفع من معنوياتك فحسب، ولكنه أيًضا مناسب تماًما الغناء 
 .عضالت الجھاز التنفسيلتقوية 

 وكلما عال صوتك بالغناء، عاد ذلك بالفائدة على صحتك.

الھواء السيئ يجب أال يمنعك من تنشق حتى الطقس أمر ھام: 
 ولو مرة واحدة على األقل في اليوم!المنعش 

 إذا شعرت بالمرض واشتبهت في إصابتك بفيروس كورونا، 
(يرجى عدم الجلوس في غرفة ھاتفًيا بطبيبك المعالج  فاتصل

االنتظار) أو بمكتب الصحة المختص أو بخدمة المناوبة الطبية 
.117 116على رقم الهاتف 

في حالة الطوارئ يمكنك االتصال بخدمة اإلسعاف بشكل موحد 
من الهاتف األرضي ومن أي  ومجاني في جميع أنحاء أوروبا

.112شبكة اتصال السلكية على رقم الهاتف 



 
 تقوية

 جھازك المناعي
 

أفضل حماية من فيروسات نزالت البرد ھي 
الشاملة ونظام المناعة المستقر.  النظافة

ونظًرا ألن الجسم سريع التأثر بنقص 
 المعادن والفيتامينات، يجب مراعاة 

 النصائح التالية:
  تناول كثيًرا من الخضروات والفاكهة والمكسرات، وحبذا لو

في األسبوع. من الخضروات المليئة بالفيتامينات تناولت األسماك مرة 
 والقابلة للحفظ: البنجر والفلفل والكرنب الساقي.

  الخضروات واألسماك المجمدة تعادل السلع الطازجة من
 حيث محتواها الحيوي من العناصر الغذائية على األقل.

  من أنواع الفاكهة القابلة للحفظ التفاح والكمثرى. ومن
 لتوت مجمًدا.األفضل شراء ا

  لكي ال تفقد الفيتامينات عند الطهي، يجب عليك طهي
 الخضار لفترة بحيث ال تزال تحس فيها بالطعم الالذع.

  الطهي بالبخار أفضل من الطهي العادي ألن المواد المعدنية 
 ال تنتقل إلى ماء الطهي.

 

  طريقة الحماية
 العدوىمن 

 
 غسًال  غسل اليدينأهم تدبير وقائي: 

 . تصل الفيروسات، عموًما،ومتكرًرا شامًال 
 عن طريق اليدين إلى الوجه وبالتالي إلى الجسم. يجب أن يستغرق 

 .ثانية 30غسل اليدين 
وتخلص منه في سلة قمامة مغطاة. عند الضرورة  منديل ورقياعطس في 

. أمر مهم: احرص على ثنية المرفقالسعال والعطس في يمكنك أيًضا 
 غسل اليدين دائًما بعد تنظيف األنف.

 !المصافحة باليدال تنَس: تجنب 

 
 متر ٢ ما يجب مراعاته

 عند التسوق
 

 قائمة المشتريات
أهم ميزة: أال تنسى شيئًا، وأن يكون 

 التسوق سريعًا.

ا ا ال يومّيً  أسبوعّيً
 باآلخرين. بهذا الطريقة تقلل االختالط

 طازجة، لكنھا تتحمل
من السلع القابلة للحفظ بشكل خاص: الملفوف والبطاطا والجزر 

 والكراث والبصل.

 الحجز المسبق
 استفد من هذه اإلمكانية إذا كانت متاحة. بحث ال تضطر 
 للذهاب إلى المتجر سوى لفترة قصيرة وتتمتع فوق ذلك 

 ببعض الهواء المنعش.

 المسافة
متاجر عالمات على األرض لإلشارة إلى المسافة تضع بعض ال

 متر على كل حال. 1,5يجب أن تكون  –المعقولة بين العمالء 

 الدفع
 يُفضل الدفع باستخدام بطاقات السحب اآللي بدًال من الدفع النقدي.

 النظافة الصحية
 اغسل يديك جيًدا عند العودة إلى المنزل.

 
 

  
 

 ستجد معلومات تفصيلية عن فيروس كورونا على اإلنترنت أسفل الرابط
www.apotheken-umschau.de 

 القراءة تنفع صحتك

 ختم صيدليتك


