
الأمرا�ض املعدية هي جمموعة من الأمرا�ض التي تنتقل 
من �شخـ�ض اإلى اآخــر، اأو اإلـى مـجـمــوعـــة من الأ�شخــا�ض 
ويكون ال�شبب فيها اأحد الكائنات احليـّة الدقيقـة، مثل: 

الفريو�شات، البكترييا، الفطريات، والطفيليات. 

 طرق انتقال الأمرا�ض املعدية

 اإنتقال العدوى بالطرق املبا�شرة مثل..
االت�صال بال�صخ�ص امل�صاب.. 1
ع�صات احليواناّت.. 2
مالم�صة االإفرازات التي تنتج عن احليوانات.. 3
من االأم اإلى جنينها.. 4

اإنتقال العدوى ببع�ض الطرق غري املبا�شرة: 
مالم�صة اأحد االأ�صطح امللّوثة.. 1
تناول الطعام امللوث.. 2
ة »النامو�ص، . 3 التعّر�ص لبع�ص اأنواع احل�صرات، وخا�صّ

والقمل، والرباغيث«.
م�صاركة االأدوات ال�صخ�صية.. 4

  الفئات الأكرث عر�شة خلطر العدوى

احلوامل. 1
االأطفال. 2
كبار ال�صن. 3
مر�صى االأمرا�ص املزمنة. 4
االأ�صخا�ص ناق�صي املناعة. 5

وتعتـبـر االأيـدي و�صيلـة رئي�صيـة لنقـل الكثـيـر من االأمـرا�ص املعديـة 
وذلك اإما عـن طريـق امل�صافـحـة باليد، اأو مالم�صـة االأ�صطـح املحيـطـة 

امللوثـة مثل مقاب�ص االأبواب وعربات الت�صوق وغريها.

   طرق غ�شل اليدين 

تختـفـي امليكروبـات حتت �صاعـات اليـد واالأ�صـاور واخلوامت لذا يرجى 
خلعهـا قبـل غ�صـل اليديـن، حيث اأن غ�صل اليدين بطريقـة �صحيحـة 

يعترب املمار�صة االأقل تكلفة واالأكرث فعالية.

ويف حالة عدم توافر املاء وال�صابون
ميكن تعقيم اليدين باخذ كميه كافية

من املعقم واتباع نف�س اخلطوات ال�صابقة 
يف غ�صلها



   متى نغ�شل اأيدينا 
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سلطنة ُع�ن - وزارة الصحة

ا�ديرية العامة للرعاية الصحية ا�ولية

دت�ة التثقيف وبرامج التوعية الصحية

ا�ديرية العامة �راقبة ومكافحة ا�مراض

٢٠٢٠م

   ولنحر�ض على 

تغطيـة الفـم واالأنف مبنديـل والتخلـ�ص منه يف �صلة املهمالت اأو . 1
بباطن الكوع عند العط�ص وال�صعال.

عدم م�صاركة االآخرين لالأدوات ال�صخ�صية.. 2
جتنب االأماكن املزدحمة.. 3
جتنب مل�ص االأنف والعينني اإذا كانت اليد غري نظيفة.. 4
جتنب املالم�صة والتعـامـل مـع احلـيـوانـات بـدون حمايـة منا�صبـة . 5

والذبح يف امل�صالخ.
طهي الطعام جيدًا وجتنب االأطعمة وامل�صروبات جمهولة امل�صـدر.. 6
جتنب خمالطة املر�صى بدون االأخذ باالإجراءات الوقائية. . 7
احلر�ص على تهوية االأماكن املغلقة باإ�صتمرار.. 8
اأخذ التطعيمات الالزمة للفئات املحددة والراغبني بال�صفر.. 9

اتباعك العادات ال�صحية
يحميك من �صائر الأمرا�س املعدية...

                            فاأحر�س عليها
اغ�صل يديك متى ا�صتدعت 

احلاجة اإلى غ�صلها


