الوقاية من اإلصابات أثناء جائحة كوفيد19-
بكثي من هذه اإلصابات
ه أحد األسباب الرئيسية لزيارة قسم الطوارئ بالنسبة إىل جميع
الفئات العمرية .إال أنه يمكن التنبؤ ر ٍ
اإلصابات ي
ً
ً
.
الحاىل .يمكن أن تتطلب اإلصابات اإلقامة يف
الوقت
ف
خاصة
ذلك
أهمية
تزيد
ولكن
اإلصابة،
نتجنب
أن
دائما
الجيد
من
منها
والوقاية
ي
ي
المستشف وخدمة سيارة اإلسعاف ،ويمكن أن تزيد من خطر تعرضك وتعرض اآلخرين لكوفيد.19-
ً
الفيوس ،إال أن اإلصابات ال تزال تقع .يشمل ذلك
الت تفرضها حكومة بريتش كولومبيا حاليا لحماية األشخاص من ر
رغم القيود ي
اإلصابات المتعلقة بالسقوط (وخاصة ربي كبار السن) ووسائل النقل وأماكن العمل والنشاط الجسدي والغرق واالختناق والتسمم
والحروق والحرارة والكهرباء والعنف وإيذاء النفس واالنتحار.
مساهمي يف حدوث اإلصابة.
عاملي
يمكن للقيود الحالية الناتجة عن الجائحة أن تزيد من التوتر والعزلة .وقد يكون التوتر والعزلة
ر
ر
العقاقي األخرى ،أو إىل تدهور يف أعراض الصحة النفسية؛ كما
بالنسبة إىل البعض ،يمكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة يف تناول الكحول أو
ر
وغيها أن تؤدي إىل
ازدادت الخالفات الميلية .ظهر اضطراب ما بعد الصدمة لدى
موظف الخدمات األساسية .يمكن لهذه العوامل ر
ي
زيادة يف حاالت االنتحار وإيذاء النفس وأنواع من العنف.

ما يمكنك فعله للوقاية من اإلصابة
ً
ً
ً
كاف من النوم يساعدك عىل البقاء مرتاحا ويقظا .من المهم أيضا االنتباه إىل صحتك النفسية وعافيتك الكلية.
الحصول عىل قسط ٍ
هناك ر ٌ
الت يمكنك اتخاذها لتقليل احتمال تعرضك إلصابة.
كثي من االحتياطات ي
أبق األدوية والمواد السامة يف مكان مقفول .لالطالع عىل مزيد من المعلومات ،انظر:
ِ



وحدة البحث يف اإلصابات والوقاية منها يف بريتش كولومبيا :التسمم
الوقاية من التسمم لدى األطفال الصغار

ّ
وغيها،
تعرف عىل معلومات حول سالمة المياه للوقاية من اإلصابات المتعلقة بالسباحة أو الغرق .للحصول عىل نصائح حول الوقاية ر
انظر:




وحدة البحث يف اإلصابات والوقاية منها يف بريتش كولومبيا :الغرق
سالمة األطفال :الوقاية من الغرق
نصائح لسالمة ّ
احي ()HealthLinkBC File #39
السب ر

اتخذ خطوات لتقليل احتمال السقوط بالحفاظ عىل نشاطك وقوتك وتوازنك .لالطالع عىل مزيد من المعلومات ،انظر:




سالمة األطفال :الوقاية من السقوط
ً
األكي سنا
البالغي
الوقاية من السقوط لدى
ر
ر
يمكن الوقاية من السقوط لدى كبار السن ()HealthLinkBC File #78

كبي رغم االنخفاض يف
خذ احتياطاتك عند قيادة السيارة أو الدراجة أو
المش .يبف المشاة وسائقو الدراجات عرضة للخطر بشكل ر
ي
ً
حركة المرور مؤخرا .للوقاية من اإلصابات عىل الطريق:




تقيد بحدود الرسعة أو بأقل منها عند القيادة
ً
كن مدركا للبيئة المحيطة بالطريق الذي تسلكه عند الحفاظ عىل التباعد الجسدي
انظر يف جميع االتجاهات عند عبور الطريق وتحقق من جميع مسارات المرور



ارتد خوذة عند ركوب الدراجة وتأكد من أنها مالئمة بشكل مري ح .يجب أال تتجاوز المسافة ربي ذقنك والرسيط عرض
أصبعي .لمزيد من المعلومات حول السالمة عند ركوب الدراجة ،تفضل بزيارة :اتحاد ركوب الدراجات يف بريتش كولومبيا
ر

لمزيد من المعلومات حول الوقاية من اإلصابات ،تفضل بزيارة الموارد التالية:





موارد الوقاية من األمراض واإلصابات
العقاقي والسموم يف بريتش كولومبيا
مركز معلومات
ر
:
وتية الحياة الجديدة أثناء جائحة كوفيد19-
وحدة البحث يف اإلصابات والوقاية منها يف بريتش كولومبيا التكيف مع ر
المظلة الواقية يف كندا
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لمزيد من مواضيع  HealthLinkBCيُرجى زيارة  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesأو وحدة الصحة العامة المحلية األقرب إليك.
للحصول على معلومات صحية حول الحاالت غير الطارئة والمشورة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفضل بزيارة  www.HealthLinkBC.caأو
اتصل بالرقم ( 8-1-1مجانًا) .للصم وضعاف السمع ،يرجى االتصال بالرقم  .7-1-1تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من  130لغة عند الطلب.

