
 

 

ي أثناء جائحة كوفيد
 
 19-النشاط البدن

 مهمة للحفاظ عىل الصحة الجسدية
ٌ
ي طريقة

ا عىل . النشاط البدن 
ً
ي أيض

يمكن أن تساعدك ممارسة النشاط البدن 
باع. الحالية 19-جائحة كوفيدتحسي   الصحة النفسية وتقليل القلق أو التوتر أثناء 

ّ
توصيات النشاط  يمكنك ات

ي 
ة البدن  ات خاصة أو مساحة كبي 

ّ
 . خارج البيت أو داخله دون الحاجة إىل معد

 
ي الهواء الطلق 

 
ه خارج البيت ف

ا لسالمة صحتك النفسيةالتي  ّ
ً
ال نزال ندعوك للخروج من البيت طالما أنك . مهٌم أيض

ي غي  مطالب بـ
ين عىل األقل من ) التباعد الجسدي ويمكنك الحفاظ عىل تدابي   العزل الذان  كالحفاظ عىل مسافة مي 

 (. اآلخرين
 

ي األنشطة البدنية آمنة لمعظم األشخاص
 
م الر . المشاركة ف

ّ
عاية إذا كانت لديك أية مخاوف حول صحتك، راجع مقد

ل قبل زيادة ممارسة األنشطة البدنية
ّ
 . الصحية المتابع لك أو مدّرب متخّصص مؤه

 
الع عىل أفكار حول ممارسة األنشطة البدنية خالل جائحة كوفيد

ّ
الغرض من موارد المعلومات . 19-انظر أدناه لالط

ي هذه الموارد ليس المقصود من . أو اإلعالمية فقط/ هذه االستخدام لألغراض التعليمية و 
 
المعلومات الواردة ف

م الرعاية الصحية أو استشارة مدرب متخّصص مؤهل
ّ
 . استبدال مشورة مقد

 
ث إىل مدرب متخّصص مؤهل 8-1-1اتصل بالرقم 

ّ
ي التحد

 
 . إذا كانت لديك أي أسئلة أو إذا رغبت ف

 البالغون

ي يمكنك ممارستها تعّرف عىل طرق ممارسة التمارين الرياضة خالل الجائحة وشاهد 
فيديوهات للتمارين الرياضية الت 

ي البيت
 
 : ف

 
 ي أثناء جائحة : مبادرة التمارين الرياضية عالج التابعة للكلية األمريكية لطب الرياضات

ممارسة النشاط البدن 
 19-كوفيد

 ي دي حول اللياقة البدنية
 
 فيديوهات وأقراص دي ف

  فيديوهات تمارينCTIONParticipA 
 ي خالل كوفيد: منظمة الصحة العالمية

قة بممارسة النشاط البدن 
ّ
 19-األسئلة واألجوبة المتعل

 منظمة الصحة العالمية# :HealthyAtHome : ي
 النشاط البدن 

 ي كندا جمعية الشبان المسيحي
 
 YThrive Homeمبادرة : ي   ف

 األباء واألطفال

ي البيت
 
ي ف

 : تعّرف عىل طرق ممارسة األطفال للنشاط البدن 
 

 Ace Fitness :ي داخل البيت؟
 ما هي بعض الطرق اإلبداعية للحفاظ عىل ممارسة أطفاىلي للنشاط البدن 

  مواردActive for Life لآلباء واألطفال 
  ي كندا

 
 19-اللعب أثناء جائحة كوفيد: بيان: جمعية اللعب الدولية ف

 الخروج من البيت خالل عرص كوفيد: اللعب خارج البيت ّ ي عىلي
 ؟19-هل ينبغ 

  فيديوهات تمارينParticipACTION 

https://www.ymca.ca/CWP/media/YMCA-National/Documents/Our%20Impact%20page%20resources/CSEP_Guidelines_Handbook.pdf
https://www.ymca.ca/CWP/media/YMCA-National/Documents/Our%20Impact%20page%20resources/CSEP_Guidelines_Handbook.pdf
https://www.ymca.ca/CWP/media/YMCA-National/Documents/Our%20Impact%20page%20resources/CSEP_Guidelines_Handbook.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/stories/?b=892
https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/stories/?b=892
https://www.healthlinkbc.ca/physical-activity/fitness-dvd-video
https://www.youtube.com/user/participaction/videos?disable_polymer=1
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19
https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
https://www.youtube.com/channel/UCnMjjYuiaJZT7JilnXPo7jQ/playlists
https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/3084/what-are-some-creative-ways-to-keep-my-kids-active-indoors/
https://activeforlife.com/
http://www.ipacanada.org/covid-19/statement-play-in-the-time-of-covid-19/
https://www.outdoorplaycanada.ca/should-i-go-outside-in-the-covid-19-era/
https://www.youtube.com/user/participaction/videos?disable_polymer=1


أو وحدة الصحة العامة  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
للحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا . المحلية األقرب إليك

للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم (. مجانًا) 8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.ca تفّضل بزيارة
 .لغة عند الطلب 130تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من . 1-1-7

ا
ً
 البالغون األكبر سن

ي البيت وشاهد فيديوهات حول التمارين الرياضية المخّصصة 
 
ي ف

تعّرف عىل طرق الحفاظ عىل النشاط البدن 
ا  للبالغي   األكي  

ً
 : سن

 
  حّرك جسمك من أجل حياتك: حكومة بريتش كولومبيا .  
   ي البيت: جامعة ماك ماسي

 
ي ف

 طرق ممارسة النشاط البدن 
  ا: جامعة بريتش كولومبيا

ً
ي للمجموعات مخّصص للبالغي   األكي  سن

 نشاط بدن 
  ليكن خيارك تحريك جسمك: جامعة بريتش كولومبيا  

 
 

 2020أيار / مايو  26 : آخر تحديث
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/active-aging/move-for-life-dvd
https://www.mcmasteroptimalaging.org/blog/detail/hitting-the-headlines/2020/03/31/ways-to-stay-active-while-at-home
http://goal.kin.educ.ubc.ca/videos
https://www.choosetomove.ca/for-participants

