
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امكثةا رمن امناس. هذا  ، تزعج(CoV-2، رمثل تلك امتي ةسببها امفةاوس امتادي )سااس رماا  امرمدية  امديةي األ

على  ةنتشا بساع  وةحيث COVID-19، إذا كان امرما  موضع غةا عايي. باإلضاف  إمى ذمك، ألن اأرما رمفهوم

 ةرمكن أن ةكون أةًضا رماهقًا نفسةًا. إنرما ،ينة ، فإنه ال ةؤثا فقط على امصح  امبإقلةرمي رمستوى
 

من الناس عما يعنيه ذلك في حياتهم اليومية. يعد المرض الوبائي لكثير ، يتساءل اCOVID-19مع االنتشار المتزايد لـ 

 تحديًا لألفراد والمجتمع ككل ويتطلب سلوًكا تعاونيًا وحذًرا ومفيًدا.

 ت امديةي امخوف وانديام األرمن رمع امفةاوسا

: راض مثلاألم ، خاصة في البداية. مسبباتفي الغالب الكثير من عدم اليقين الوباء هو حالة تتطور بسرعة ويصاحبها

ال يمكننا لمسها بأعضائنا الحسية. ال . ات كورونا بالعين المجردة وليس لها رائحة ملحوظةـــال يمكن رؤية فيروسأنه 

 طبية وعالمات المرض التي تجلبهم معها.يمكن التعرف عليها إال من خالل األدلة ال

 

بالنسبة للكثيرين، فإن مسببات األمراض هي مثل "عدو غير مرئي" ال يمكن التنبؤ به، والذي يمكنك من خالله حماية 

نفسك فقط بشكل محدود. في بعض األحيان يؤدي الشعور بانعدام األمن إلى استبعاد األشخاص الذين هم في الواقع أو 

 أنهم حاملون للمرض.من المفترض 

 

ز أو حتى إن رعاية صحتك وصحة أفراد األسرة واألصدقاء يمكن أن يسبب مشاعر مثل: انعدام األمن، الخوف والعج

 فقدان السيطرة. هذه األحاسيس وردود الفعل طبيعية.

 

 

 

 

           Gemeinsam handeln. Sicher leben 
 



 :املوائح امقانونة  في حام  امحدا امصحي

( أدوات قانونية مختلفة IfSGيوفر قانون حماية العدوى )

ة سلطات المختصلتدابير الوقاية من المرض ومكافحته. ال

لناس على عدم مغادرة المكان ، تجبر امثل السلطة الصحية

أو دخول أماكن معينة حتى يتم اتخاذ التدابير الوقائية 

يمّكن الحجر الصحي كأحد التدابير  IfSG 03§الالزمة. 

األكثر صرامة. يعمل على منع المرض من االنتشار أكثر. 

 للقانون. سلطات المسؤولة بمراقبة االمتثالتقوم ال

 :امحدا امصحي امرمنزمي

 وحام  اإلدهايامتيبةا اموقائي 

ن ، يمكن أن يكولحجر الصحي تدبير وقائي. ومع ذلكحالة ا

عبئًا أيًضا ألنه يستبعد إلى حد كبير المرضى المحتملين من 

المشاركة في الحياة االجتماعية. يتم تقليل الموارد االجتماعية 

تمر ة. عندما يسمثل تلك التي يوفرها العمل أو الحياة األسري

، غالبًا ما تدور األفكار حول المرض الحجر لفترة أطول

وتأثيراته المحتملة. لذلك من المهم االنتباه إلى الحفاظ على 

 سالمتك النفسية.

 :نصائح عرملة 

o طس عتذكر أن تدابير النظافة الوقائية مثل السعال وال

، خاصة إذا كان هناك ضرورية أيًضا في الحجر الصحي

 العديد من األشخاص في منزلك.
o  ،ربما يكون لديك فجأة وقت طويل بشكل غير عادي

حيث ال يمكنك الذهاب إلى العمل أو القيام بأنشطتك 

وتحديد  الترفيهية المعتادة. قم بإنشاء هيكل يومي

األهداف. يجب أن تكون األهداف واقعية في ظل هذه 

ة وقت. جرب أشياء مختلفالظروف. فكر في كيفية ملء ال

 ، كتابة مذكرات، إلخ.مثل قراءة
o ثال، على سبيل المعلى اتصال مع العائلة واألصدقاء ابق 

 عبر الهاتف ووسائل التواصل االجتماعي.
o لك أو الحصول  اطلب من األصدقاء أو الجيران التسوق

على الدواء. غالبًا ما تقدم المجتمعات أو المتطوعون 

 الدعم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o فاطلب من األصدقاء أو إذا كان لديك كلبًا كحيوان أليف ،

 طوال فترة الحجر الصحي. إخراجه للتنزهالجيران 
o فال تتردد في طلب المساعدة والدعم إذا شعرت باالكتئاب ،

تماعية بيئتك االجفي وقت مبكر. يمكن أن تكون عائلتك أو 

األوسع دعًما مهًما لذلك. يمكن أن تكون االستشارة الهاتفية 

 Tel. 0800-111 0 111 oder) أيًضا نقطة اتصال

0800-111 0 222 oder 116 123.) 

 

o ة ممارسة الرياض حافظ على نشاطك البدني: يمكنك أيًضا

، على سبيل المثال من خالل التمارين في مساحة محدودة

أو على األرض. هناك العديد من النصائح  على كرسي

 واالقتراحات على اإلنترنت لهذا الغرض.
o على سبيل المثال من خالل حافظ على نشاطك العقلي ،

 ا إلى ذلك.)التفكير( ومألعابالقراءة والكتابة و
 

o  جرب تمارين االسترخاء عندما تشعر بالتوتر. هناك أيًضا

تقنيات استرخاء ال تحتاج إلى الخبرة يسهل تعلمها )مثل 

، هناك العديد خاء العضالت التدريجي(. مرة أخرىاستر

 من النصائح واالقتراحات على اإلنترنت.
o  تقبّل مشاعرك: يمكن أن يتسبب الحبس غير الطوعي في

ي ردود فعل عاطفية مختلفة. هذه هي ردود فعل المنزل ف

 طبيعية على الوضع غير الطبيعي.
o لةكن حذراً: هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المتداو .

، مثل على موقع معهد اكتشف من مصادر جديرة بالثقة

(. كما تقدم وزارة الصحة www.rki.deروبرت كوخ )

لصحية معلومات االتحادية ووزارات الواليات والسلطات ا

موثوقة. طبيب األسرة الخاص بك هو بالطبع جهة اتصال 

 جّدية.
o  حاول تصفح وسائل اإلعالم بوعي أكثر فيما يتعلق بهذا

دما عن ثابتةعلى سبيل المثال، اجلس أوقات الموضوع. 

 تبحث عن أخبار ومعلومات جديدة.
o  حافظ على موقف أساسي إيجابي ووّجه نفسك نحو القيم

 االجتماعيةنحك الدعم )مثل: األسرة والشبكة التي تم

 .والمعتقد(
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