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

اللياقة البدنية في المنزل

أفضل طريقة لتقوية جھازك المناعي ھي
سر الصيدلية
اتباع نظام غذائي صحي .وي ُ
أن تقدم لك المشورة بمدى فائدة المكمالت
الغذائية في إمكانية توفير وقاية إضافية.
نظرة عامة على أھم المواد الحيوية للجھاز المناعي:

يوصي الخبراء بممارسة التمارين
الرياضية بانتظام في أوقات األزمات –
ضا داخل البيوت:
وھذا ممكن أي ً

فيتامين أ ﻭﻁﻼﺋﻌﻪ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺎﺭﻭﺗﻳﻧﺎﺕ ،ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﻏﺷﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻑ ﻭﺍﻟﺣﻠﻖ.
فيتامين ج ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﻋﻧﺩ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ
ﻣﺳﺑﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ.
فيتامين ب ﻳﺩﻋﻡ ﺍﺳﺗﻘﻼﺏ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻠﺧﻼﻳﺎ .ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳﺭﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻻﻟﺗﻬﺎﺑﺎﺕ.
الزنك ﻋﻧﺻﺭ ﻣﻬﻡ ﻟﻧﺿﺞ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺻﻌّﺏ ﺩﺧﻭﻝ ﻓﻳﺭﻭﺳﺎﺕ
ﻧﺯﻻﺕ ﺍﻟﺑﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﺳﻡ.

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

الساللم ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﻟﺔَ
ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ .ﺗﺟﻧﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻣﺻﻌﺩ – ﻛﻠﻣﺎ ﺃﻣﻛﻧﻙ ﺫﻟﻙ –
ﻭﺳﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻣﻳﻙ.
القرفصاء ﻭالضغط ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﺎﺭﻳﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ،ﺣﺗﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
ﺗﻣﺎﺭﻳﻥ القفز ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻘﻭﻳﺔ ﻋﺿﻼﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻧﻔﺳﻲ.
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﺎﺭﻳﻥ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻭﻳﺳﻬﻝ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻬﺎ
ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺻﺣﺑﺔ األطفال.
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﺎﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ وظائف الرئة :ﻧﻔﺦ كرة
قطنية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﻔّﺎﻁﺔ.
الغناء ﻻ ﻳﺭﻓﻊ ﻣﻥ ﻣﻌﻧﻭﻳﺎﺗﻙ ﻓﺣﺳﺏ ،ﻭﻟﻛﻧﻪ ﺃﻳﺿًﺎ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ
ﻟﺗﻘﻭﻳﺔ عضالت الجھاز التنفسي.
ﻭﻛﻠﻣﺎ ﻋﻼ ﺻﻭﺗﻙ ﺑﺎﻟﻐﻧﺎء ،ﻋﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻙ.
أمر ھام :ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﺍﻟﺳﻳﺊ ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﻣﻧﻌﻙ ﻣﻥ ﺗﻧﺷﻖ الھواء
المنعش ﻭﻟﻭ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ!

ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺭﺕ ﺑﺎﻟﻣﺭﺽ ﻭﺍﺷﺗﺑﻬﺕ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺗﻙ ﺑﻔﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ،
ﻓﺎﺗﺻﻝ ھاتف ًيا بطبيبك المعالج )ﻳﺭﺟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ( ﺃﻭ ﺑﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﺃﻭ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻭﺑﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ .116 117
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺣﺩ
ﻭﻣﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻭﻣﻥ ﺃﻱ
ﺷﺑﻛﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻻﺳﻠﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ .112

تقوية
جھازك المناعي

ما يجب مراعاته
عند التسوق

أفضل حماية من فيروسات نزالت البرد ھي
النظافة الشاملة ونظام المناعة المستقر.
ونظرا ألن الجسم سريع التأثر بنقص
ً
المعادن والفيتامينات ،يجب مراعاة
النصائح التالية:

قائمة المشتريات
ً
ﺃﻫﻡ ﻣﻳﺯﺓ :ﺃﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﺷﻳﺋﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﺳﺭﻳﻌًﺎ.

ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺿﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﺍﻟﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ،ﻭﺣﺑﺫﺍ ﻟﻭ
 ﺗﻧﺎﻭﻝ
ً
ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ .ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺿﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻳﺗﺎﻣﻳﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﻔﻅ :ﺍﻟﺑﻧﺟﺭ ﻭﺍﻟﻔﻠﻔﻝ ﻭﺍﻟﻛﺭﻧﺏ ﺍﻟﺳﺎﻗﻲ.
 ﺍﻟﺧﺿﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﺍﻟﻣﺟﻣﺩﺓ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻁﺎﺯﺟﺔ ﻣﻥ
ﺣﻳﺙ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.

 ٢متر

أسبوع ًّيا ال يوم ًّيا
ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻝ ﺍﻻﺧﺗﻼﻁ ﺑﺎﻵﺧﺭﻳﻥ.
طازجة ،لكنھا تتحمل
ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﻔﻅ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ :ﺍﻟﻣﻠﻔﻭﻑ ﻭﺍﻟﺑﻁﺎﻁﺎ ﻭﺍﻟﺟﺯﺭ
ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺑﺻﻝ.
الحجز المسبق
ﺍﺳﺗﻔﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ .ﺑﺣﺙ ﻻ ﺗﺿﻁﺭ
ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺳﻭﻯ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻭﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ
ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺍﻟﻣﻧﻌﺵ.

 ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﻔﻅ ﺍﻟﺗﻔﺎﺡ ﻭﺍﻟﻛﻣﺛﺭﻯ .ﻭﻣﻥ
ﺍﻷﻓﺿﻝ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﺗﻭﺕ ﻣﺟﻣﺩًﺍ.
 ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻔﻘﺩ ﺍﻟﻔﻳﺗﺎﻣﻳﻧﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﻁﻬﻲ
ﺍﻟﺧﺿﺎﺭ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﺣﺱ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻁﻌﻡ ﺍﻟﻼﺫﻉ.

المسافة
ﺗﺿﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء – ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ  1,5ﻣﺗﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ.

 ﺍﻟﻁﻬﻲ ﺑﺎﻟﺑﺧﺎﺭ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ
ﻻ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎء ﺍﻟﻁﻬﻲ.

الدفع
ً
ﻳُﻔﺿﻝ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ.

طريقة الحماية
من العدوى

النظافة الصحية
ﺍﻏﺳﻝ ﻳﺩﻳﻙ ﺟﻳﺩًﺍ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ.

ً
ﻏﺳﻼ
ﺃﻫﻡ ﺗﺩﺑﻳﺭ ﻭﻗﺎﺋﻲ :غسل اليدين
ً
ومتكررا .ﺗﺻﻝ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺳﺎﺕ ،ﻋﻣﻭ ًﻣﺎ،
ﺷﺎﻣﻼ
ً
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻳﺩﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﺳﻡ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ
ﻏﺳﻝ ﺍﻟﻳﺩﻳﻥ  30ثانية.
ﺍﻋﻁﺱ ﻓﻲ منديل ورقي ﻭﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻗﻣﺎﻣﺔ ﻣﻐﻁﺎﺓ .ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻳﺿًﺎ السعال والعطس في ثنية المرفق .ﺃﻣﺭ ﻣﻬﻡ :ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ
ﻏﺳﻝ ﺍﻟﻳﺩﻳﻥ ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻷﻧﻑ.
ﺗﻧﺱ :ﺗﺟﻧﺏ المصافحة باليد!
ﻻ َ

ﺧﺗﻡ ﺻﻳﺩﻟﻳﺗﻙ

ﺳﺗﺟﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ

www.apotheken-umschau.de

ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺗﻧﻔﻊ ﺻﺣﺗﻙ

