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 : ورية)الكورونا( للمجتمعات الس   19نصائح للوقاية من الكوفيد

 
 :  يرجى مالحظة ما يلي

•  
 
   متاحةصائح هذه الن

 
"  SyRGمجموعة البحث ألجل سوريا  "، و لكن يرجى ذكر  الستفادة منها بغرض اجهة  من قبل أي   داول للت

 صدر كم
 
 صائح . اذا أردت مساعدتنا بتطوير هذه الن

 
:  SyRGة ل واصل مع مسؤولة العالقات الخارجي  يمكنك الت

mervat.alhaffar1@lshtm.ac.uk 
ي هذه ال •

غن 
ُ
 منظمة الص   حائنصعن  نصائح ال ت

 
وسة للوقاية ة العالمي  ح ي  من الفير

ذكر هنا  لوالن  
ُ
   م ت

 
كرار ب ال لتجن

 
 . ت

ي الخطورة هم •  األاألشخاص  األشخاص عالنر
 
ديد عند ال  كير عرضة

 
وس إلصابة لمرض الش الذين تزيد أعمارهم عن  مثل األشخاص بالفير

ا )مثل الر  الذين يعانون من حاالت صحي   و عاًما أ 60
ً
كري وأمراض القلب وسوء ئوي المزمن والس  بو ومرض االنسداد الر  ة موجودة مسبق

 
 
 المناعة(.  طي ثب  األشخاص مغذية و الت

 
 
 
 : ةيني  الممارسات الد

ب  ي/اغسل .1
ّ
  ي/يديك بالماء و الّصابون قبل و بعد الوضوء ، تجن

ّ
ي حال كان الّصابون غير متوف

 
 ر المضمضة و االستنشاق ف

 
    ا

ّ
، و ذلك ألن

وس من و إىل يديك.   المضمضة و االستنشاق قد تنقل الفير
لك الخاّصة بك  سّجادة الّصالة  ي /ال تشارك  .2 ي الخطورة معو أ مع أشخاص من خارج مي   ل األشخاص عالير ي المي  

 . ف 
ي  /شارك تال  .3

  سّ ي ف 
ّ
ة. المناولة المقد  سة خالل هذه الفير

لب  ي/ استمرّ  .4 ي المي  
ة الصالة ف     خالل هذه الفير

ّ
هابل  ، يفض

ّ
 ائجد أو الكنا إىل المس عدم الذ

ّ
ي الد

 ة األخرى. ينيّ س أو المبان 

   ي/إذا اضطررت •
ّ
باتالة أو المالّص  ةادسّج   ي/ ، وأحض   كّمامة  ي /هاب ، ارتد للذ

ّ
  تطل

ّ
  ي/ة بك ، واحتفظة الخاّص ينيّ الد

ا عن أي شخص   2بمسافة  
 
لك. من  مير بعيد  خارج مي  

 
عام و ال

 
ح ممارسات الالط  ة: ي  ص 

 تير  عند تذوّ نفس الملعقة مرّ   ي/ال تستخدم .5
ّ
 ق الط

ّ
 نظيف ملعقة    ي/ هي واستخدمعام أثناء الط

ّ
 . عامة لتقديم الط

عام من   ي /ال تشارك  .6
ّ
ل الواحد  و كؤوس  معالق و صحونأدوات الط   حيرّ مع أفراد المي  

ّ
ي حال إل
قبل و    الجلي ابون أو سائل تنظيفها بالّص  ف 

 . االستخدامعد ب
ي حال تو  ❖

ا  االستعمال. قبل وبعد   الجلي ابون/سائل غسله بالّص عندها يجب واحد فقط   كأسفر  ا ف 
 
فيجب    إذا لم يكن ذلك ممكن

ي الخطورة وعدم مشاركته مع أيّ معيرّ    كأستخصيص   ل عالير
 .شخص آخر  ألفراد المي  

ي من أدوات المائدة أو األطباق للجميع ، فيجب عل   هناكإذا لم يكن  ❖
ي الخطورة ما يكف  ل عالير

 أفراد المي  
ّ
  تناول الط

ً
 عام أوال

ي يجب غسلها بالّص 
 . قبل وبعد االستخدام الجلي ابون/سائل باستخدام أدوات نظيفة ، والير

ة ي /ال تشارك  .7
ّ
  مّصاصة المت

ّ
جمّ  ةفناجير  القهوة المرّ مثل عام أو الكؤوس أو الط

ّ
ي الت

ة  ف   . الجنازاتكعات الكبير
ل. ال لألطفال بوضع أفواههم عل صنبور المياه عند  ي /ال تسمح  .8 ب ، سواء خارج أو داخل المي    شر
ارع الأطعمة ال ي /ال تأكل  .9

ّ
 ش

ّ
ي حال ال مكشوفة إل
 ف 

ّ
 قبل األكل. هي جيّ ط

 
 دا

وات بالّص  ي/غسلا  .10  م. قبل االستخدا   الجلي ابون/ سائل الفاكهة والخض 
ل. يجب أن يكون لدى أفراد الالشخص خارج  المناشف مع أيّ  ي /ال تشارك  .11 ل مي   ي مي    .منشفة منفصلة  ةر  الخطو عالير
نفس.  ي /ال تفرط  .12

ّ
نفسي و تسبب ضيق الت

ّ
نظيف ، حيث أنها يمكن أن تخّرش الجهاز الت

ّ
 باستعمال أو خلط مواد الت

 
ة:   الممارسات االجتماعي 

قود.  ي /ال تلمس  .13
ّ
 الن

ّ
 لسانك أو فمك أثناء عد

عات  ي/ال تشارك  و سيجارة كانت قد المست فم شخِص آخر.  ي /ال تشارك  .14
ّ
.  الول

 
احات( أيضا

ّ
 )القد

يشة )األركيلة( مع أيّ  ي /ال تشارك  .15
ّ
يشة )األركيلة( قبل استخدامها   الش

ّ
شخص آخر حير لو تّم تغيير المبسم. يجب تنظيف كامل هيكل الش

 ر. من قبل شخص آخ
ل الواحد الكمّ  ي/ال تستخدم .16  . امة المستعملة من قبل شخص آخر ، حير من قبل أفراد المي  
17.  

ّ
ة وجهك    ي/أو تلمس  ي/أو تصافح  ي/ن ال تدخ  لا  كارتداء طوال فير

ّ
 . )الكفوف( ازاتقف

 
 :قواعد التباعد

  ابق/ي  .18
ّ
ل قدر اإلمكان وتجن ي المي  

ةاستضافة الزّ  ي/ بف   . وار خالل هذه الفير
ل.   ي/حافظ .19 ين عن أّي شخص خارج المي    عل مسافة مير
  يّ أ  ي/أو تقّبل  ي/أو تصافح ي /ال تلمس  .20

ّ
 حّية. شخص عند الت
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. ابون بعد ذلك  يديك بالّص   ي/إذا حدث ذلك ، اغسللكن يدك.  تقبيل حفاد ي لأل طفال أو ي لأل /تسمح ال  .21
 
 فورا

لخارج   أفراد منأي مع )ة  ألّية تجّمعات خالل هذه الفير  ي /أو تذهب  ي/ال تستضيف  .22 ي ذلك الجنازات أو حفالت الزّ   .(المي  
 
فاف أو  بما ف

 لوات أو الالّص 
ّ
 . اتاسقد

ورة لحضور أو إقامة أيّ  ▪ ي حال وجود ض 
 
ل أخذ احتياطات   ف

ّ
 عل األقل بير     2مسافة . يجب ضمان وجود  إضافّية تجّمع يفض

مير
ي كلّ  األشخاص
 
 من  األوقات ف

ّ
ين عدد األشخاص  والحد ة دفعات  )عل سبيل المثال الحاض 

ّ
ين عل عد  ،  زمنّيةتوزي    ع الحاض 

ي طابور  
 
ي حالة االنتظار ف

 
 و ماح لشخص الّس خر مع آشخص و  بير  كلّ مير   2مسافة  يجب ضمان ف

ّ
خول مقابل خروج  احد بالد

   خدام عالماتاست، شخص واحد 
ّ
 لضالجلوس  و ألوقوف  عل األرض ل دة  محد

ّ
 باعد(. مان الت

 

 
 
 :فنمراسم الد

  ي/أو تلمس ي /ل ال تقبّ  .23
ّ 
 ة. عائل الأفراد  إن كان من ، حير   المتوف

 حب ي .24
ّ
 ارتداء معد

ّ
ي خصيّ ات الوقاية الش

ستعمل لمّرة واحدة فقطة الير
ٌ
  امةكمّ ال) ت

ّ
 ارات الواقية ،  ، والنظ

ّ
ر( أثناء    "الكفوف" ازاتوالقف ، والمي  

عامل مع غسل 
ّ
 المّيت. يجب الت

ّ
 معد

ّ
ي ذات خطر  ة كنفايات خصيّ ات الحماية الش  و  بيولوج 

ّ
 الت

ّ
 منها بشكل مناسب. ص خل

▪  
ّ
 ل ا  يجب أن يتوىل

ّ
   المّيتغسل (  شخص 2- 1) دن  من األشخاصاأل حد

ّ
حضير للد

ّ
 فن. والت

ي حال وجود ح . مّيتغسل ال  ي/ال تحض   ▪
 
   د من جس  مير عل األقلّ   2مسافة  عل   حفاظال يجب لحضور ملّحة لاجة  ف

ّ 
المتوف

ي كلّ ر شخص آخ ومن أيّ 
 . األوقات ف 

  إتالفحاجة إىل حرق أو يس هناك ل ▪
 يجب ال ، ولكن ممتلكات المتوف ّ

ّ
 عد ارتداء حذر ببعامل معها ت

ّ
وغسلها    )الكفوف( ازاتالقف

ي غضون  إذا تّم  راتالمطّه ابون أو بالّص 
 ال استخدامها ف 

ّ
  حيث)  األوىلام الثة أيّ ث

ّ
وس  ا أن  .(بعد ذلك عدييصبح غير م  لفير

ب .25
ّ
 .المّيت أثناء غسل إنتاج الكثير من رذاذ الماء  ي/تجن

 الغسلء من بعد االنتها رات  ابون أو المطّه بالّص   المّيتغسل يجب تنظيف مكان  .26
ّ
 ، مع ارتداء معد

ّ
 . الكاملةة خصيّ ات الوقاية الش

ي الخطورة بتألشخاص  ل عدم الّسماح يجب   .27  ال أو  المّيتغسل  أو حضور  ذ ينف عالير
ّ
فنحضت

ّ
ة ير للد  .خالل هذه الفير

 يجب  .28
ّ
 ارتداء معد

ّ
عامل مع ة الكاملة  خصيّ ات الوقاية الش

ّ
 عند الت

  جسد المتوف ّ
ّ
لفنأثناء الد

ّ
 متودفن ال   . يفض

ي  ف ّ
إن  كيس مخّصص  كفن أو   ف 

 أمكن. 

  نصحي   .29
ّ
 يحض   ة بشد

ّ
 الأو أي مراسم صالة الجنازة  أل

ّ
 شييع ت

ّ
  لضمان مير   2 مسافة   مع الحفاظ علأشخاص  10  أكير منخرى فن األ و الد

 
ّ
 بينهم.   باعد الت

 
 :اإلرضاعالحمل و الوالدة و 

ي الرّ  ياستمرّ  .30
 ف 

ّ
ةضاعة الط بيعيّ  (الكورونا ) 19الكوفيد بمرض  . إذا أصبت  بيعية خالل هذه الفير

ّ
ي الّرضاعة الط

مع  ة  فمن األفضل االستمرار ف 
 
ّ
 . زمةتطبيق جميع االحتياطات الل

 علمي  ال يوجد دليل  ▪
ّ
  عل أن

ّ
 ساء الحوامل  الن

ٌ
ي  ولكن لخطورة أكي   معرضات

ل أن تكون 
ّ
ي مة ار ص  يفض

باع ق ف 
ّ
 اعد و ات

ّ
ظافة  الن

 وال
ّ
 . أمكن  ما  باعد ت

 مالمسة الّرضيع. وبعد  ي يديك بالماء والّصابون قبل /اغسل .31
ات وزجاجات الحليب بالّص /احرص .32

ّ
ي اإلرضاع. وبعد قبل   الجلي سائل أو ابون ي عل غسل مضخ

 استخدامها ف 
ع    ضع/ي .33

ّ
 . ما أمكنكّمامة عند العناية بالّرض

بيعيّ  ، )كورونا( 19الكوفيد بمرض  إذا أصبت   .34
ّ
 الوالدة الط

ّ
 . العدوىة ال تزيد من خطر انتقال يمكنك الوالدة بشكل طبيعي حيث أن

 
 :(الكورونا) 19الكوفيد  مرضعالج أعراض 

ات ي/ال تستخدم .35
ّ
واء الموىص به من قبل  (الكورونا ) 19الكوفيد لعالج مرض نتيبوتيك( أ)  الحيوّية المضاد

ّ
. يجب فقط استخدام الد

بيب
ّ
 .الط
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COVID-19 prevention for low-income/displaced Syrian communities (English translation) 
 
Please note:  

• These messages are for free distribution for anyone who finds them useful, but please credit SyRG as the 
source and feel free help us improve them. For more information please contact SyRG external engagement: 
mervat.alhaffar1@lshtm.ac.uk.  

• These messages are in addition to WHO prevention advice, which is not repeated here to avoid duplication. 

• High-risk people are those more likely to get severely ill if infected, including those over 60 years or with pre-
existing health conditions (e.g. asthma, COPD, diabetes, heart disease, malnutrition, immunocompromise). 

 
Religious practices 
1. Do wash your hands with soap before and after ablution, and skip rinsing your mouth and nose if soap is not 

available (as rinsing your mouth and nose could transmit the virus to and from your hands).  
2. Do not share your prayer mat with people outside your household, or with high-risk household members.  
3. Do not take Holy Communion during this period. 
4. Do continue to pray at home and, preferably, do not go to mosque, church, or other religious buildings.  

a. If you must go, wear a mask, bring your own prayer mats or religious materials, and keep a 2-metre 
distance away from everyone outside your household.  

 
Food and hygiene practices 
5. Do not use the same spoon twice when tasting food while cooking and do use a separate spoon for serving 

food.  
6. Do not share eating utensils, bowls, or plates, even within your household, unless they can be cleaned with 

soap or dishwashing liquid between uses.  
a. If only one cup is available, wash it with soap/dishwashing liquid before and after each use. If this is not 

possible, a specific cup should be allocated for high-risk household members and not shared with anyone 
else. 

b. If you do not have enough cutlery or plates for everyone, high-risk household members should eat first 
with clean cutlery, which should be washed with soap/dishwashing liquid before and after use.  

7. Do not share ‘mate straws,’ food, or communal cups, e.g. coffee at gatherings such as funerals.  
8. Do not let children put their mouths on the tap when drinking water, whether at home or outside. 
9. Do not eat exposed foods in the street, unless you can cook it thoroughly before eating. 
10. Do wash fruits and vegetables with soap/dishwashing liquid before using. 
11. Do not share towels with anyone outside your household. High-risk household members should have a 

separate towel.  
12. Do not overuse or mix detergents, as this can irritate the respiratory system and cause shortness of breath.  
 
Social practices 
13. Do not touch your mouth or tongue while counting money. 
14. Do not share a cigarette once it touches someone else’s lips and do not share lighters. 
15. Do not share shisha with anyone, even if the tip is changed. The whole shisha device should be fully cleaned 

between users. 
16. Do not share facemasks used by someone else, even within your household. 
17. Do not smoke, shake hands, or touch your face while wearing gloves.  
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Physical distancing  
18. Do stay at home as much as possible and avoid hosting visitors during this period.   
19. Do keep a 2-meter distance away from anyone outside your household.  
20. Do not touch, shake hands, or kiss anyone when greeting. 
21. Do not let children or grandchildren kiss your hand. If they do, wash your hands with soap immediately 

afterwards. 
22. Do not host or attend any gatherings (i.e. with anyone outside your household) during this period including 

funerals, weddings, prayers, or masses. 
a. If you must host or attend any gathering, do take extra precautions. Do ensure people can keep at least 

2-metres between each other at all times and do limit the number of people (e.g. using assigned time-
slots, 1-in/1-out if queuing at a 2-metre distance, marked locations for physically-distanced standing and 
sitting). 

 
Burials  
23. Do not kiss or touch the deceased, even your deceased family members, at any time. 
24. Do wear disposable PPE (i.e. facemask, goggles, gloves, apron) while performing body-washing (e.g. ghusl) 

for the deceased and dispose of PPE as biohazard waste afterwards.  
a. Only the minimum 1-2 people should be involved in washing and preparing the deceased.  
b. Do not attend body-washing if you are not needed for preparation, but if you absolutely must, stay at 

least 2 meters away from the body and from anyone else at all times.  
c. You do not need to burn or destroy the belongings of the deceased but do handle them with gloves 

and wash them with soap or disinfectant if using them within three days (as the coronavirus becomes 
ineffective afterwards). 

25. Do not splash a lot of water while performing ghusl or any pre-burial body-washing. 
26. Do wash the body-washing area with soap or disinfectants, while wearing full PPE, after finishing. 
27. Do not let high-risk people perform or attend body-washing during this period. 
28. Do wear full PPE if you are handling the body during burial and if possible Bury the person in a body bag. 
29. Do not have more than 10 physically-distanced people attending Janazah Salah, or other funeral practice, 

at the graveside. 
 
Pregnancy, delivery, and breastfeeding  
30. Do keep breastfeeding during this period. If you get infected with COVID-19, it is better to continue 

breastfeeding, while applying all necessary precautions.  
a. There is no evidence that pregnant women are at higher risk, but it is better to be more rigorous about 

hygiene and distancing precautions if possible. 
31. Do wash your hands with soap before and after touching the baby 
32. Do wash with soap/dishwashing liquid any breast-pumps or bottles before and after use. 
33. Do wear a face mask while caring for infants if possible.  
34. Do feel confident that you can still have a normal delivery if you get infected with COVID-19, as it does not 

increase the risk of transmission.  
 

Treating COVID-19 symptoms 
35. Do not use antibiotics to treat COVID-19. Only use medicine according to the doctor’s advice.  


