الصح أثناء جائحة كوفيد19-
تناول الطعام
ي
كاف من النوم والسيطرة عىل التوتر المساعدة عىل بقائك
يمكن لتناول الطعام
الصح والحفاظ عىل النشاط والحصول عىل قسط ٍ
ي
ٌ
المناع وتقليل خطر إصابتك باألمراض
الصح أمر هام للحفاظ عىل قوة جهازك
بصحة جيدة أثناء جائحة كوفيد .19-تناول الطعام
ي
ي
ّ
ّ
تخص الحمية من مقدم الرعاية الصحية المتابع
تعان من حالة صحية ،استمر يف اتباع أي توصيات
المزمنة ر
وغيها من األمراض .إن كنت ي
أخصان التغذية المسجل.
لك أو
ي

ّ
الجيدة أثناء جائحة كوفيد19-
التغذية
يشارك ر ٌ
المناع .يمكن لتناول مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية كل يوم
الطبيع لوظائف الجهاز
كثي من العنارص الغذائية يف األداء
ي
ي
ً
ر
الصح أيضا يف تقليل خطر إصابتك بالحاالت
المناع .يمكن أن يساعد تناول الطعام
كثي من الماء أن يساعد عىل دعم جهازك
وشب ر ٍ
ي
ي
ّ
أكي
الصحية المزمنة مثل ارتفع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري والرسطان .األشخاص المصابون بهذه الحاالت معرضون لخطر ر
الصح ،انظر:
مزيد من المعلومات حول تناول الطعام
لإلصابة بمرض شديد نتيجة كوفيد .19-لمعرفة ٍ
ي




حكومة كندا :دليل األطعمة الكندي
الصح أثناء جائحة كوفيد19-
حكومة كندا :تناول الطعام
ي
الصح
تناول الطعام
ي

الحاالت الصحية المزمنة
ّ
الصح وممارسة النشاط للحفاظ عىل صحة جيدة وتجنب
تعان من حالة صحية مزمنة ،فمن المهم االستمرار يف تناول الطعام
ي
إن كنت ي
ّ
ّ
.
أخصان التغذية المسجل .تواصل مع
أو
لك
المتابع
الصحية
الرعاية
مقدم
من
الحمية
تخص
توصيات
أي
باع
ات
ف
استمر
المضاعفات
ي
ي
ّ
تدبي حالتك الصحية أو شعرت بتوعك.
مقدم الرعاية الصحية المتابع لك إن وجدت صعوبة يف ر
الصح:
تدبي الحاالت الصحية المزمنة أثناء جائحة كوفيد 19-وتناول الطعام
مزيد من المعلومات حول ر
تعرف عىل ٍ
ي



مركز مكافحة األمراض يف بريتش كولومبيا :معلومات عن كوفيد 19-ألصحاب الحاالت الصحية المزمنة ()PDF, 714KB
الصح من أجل حالتك الصحية
تناول الطعام
ي

سالمة الغذاء
بالفيوس .ولكن ما زال من المهم التعامل مع األطعمة بأمان
ال يوجد دليل عىل انتشار كوفيد 19-عن طريق تناول األطعمة الملوثة ر
ّ
تحضي الطعام لنفسك أو لآلخرين ،اتبع الممارسات الجيدة للنظافة .اغسل
الغذان) .عند
للوقاية من األمراض المنقولة بالطعام (التسمم
ر
ي
.
تحضي الفواكه والخضار الطازجة،
عند
األكل
وقبل
النيئة
األطعمة
مع
التعامل
عد
وب
الطعام
تحضي
يديك بالصابون والماء قبل وأثناء
ر
ر
ر
اغسلها أو افركها بماء الصنبور الجاري البارد القابل للرسب قبل أكلها.
ً
االجتماع والنظافة بشكل جيد لحماية نفسك واآلخرين .يشمل ذلك عدم التسوق إن كنت مريضا،
عند رشاء البقالة ،مارس التباعد
ي
ر
والتسوق بمفردك ،والحفاظ عىل مسافة ميين من الزبائن اآلخرين ،وغسل يديك بعد التسوق وبعد وضع البقالة يف مكانها المخصص.
للحصول عىل إجابات عن األسئلة الشائعة حول كوفيد 19-وسالمة الغذاء بما يف ذلك نصائح عليك اتباعها عند رشاء البقالة ،انظر:



مركز مكافحة األمراض يف بريتش كولومبيا :التنظيف والتعقيم
مركز مكافحة األمراض يف بريتش كولومبيا :سالمة الغذاء

مزيد من المعلومات حول السالمة العامة للغذاء ،انظر:
لمعرفة ٍ


سالمة الغذاء



حكومة كندا :أنت وسالمة الغذاء

الحصول عىل الغذاء
ً
والتغييات يف
أكي يف رشائه .فقدان الدخل،
ر
ال يوجد حاليا نقص يف الغذاء يف بريتش كولومبيا ،ولكن قد يجد بعض األشخاص صعوبة ر
الخدمات ،وحدود ر
وقت أطول يف الميل ،كل ذلك خلق صعوبة بالنسبة إىل بعض األشخاص للحصول عىل الغذاء
الرساء ،والحاجة لقضاء ٍ
يىل قائمة
الذي يحتاجون إليه .هناك برامج وخدمات ومنافع مالية جديدة لتقديم الدعم لألشخاص أثناء جائحة كوفيد .19-فيما ي
ر
الت قد تساعد:
بالخدمات المحلية والحكومية ي








ّ
غي متعلقة بالصحة ،بما يف ذلك المعلومات المالية المتعلقة برعاية الطفل ودعم التعليم ،تفضل
للحصول عىل معلومات ر
.
بزيارة:استجابة بريتش كولومبيا لكوفيد 19-أو اتصل بالرقم  )1-888-268-4319( 1-888-COVID19ما ربي الساعة 7:30
ً
ً
مساء بتوقيت المحيط الهادئ ،طوال أيام األسبوع
صباحا و8
اتصل بالرقم  211أو تفضل بزيارة  211.caللحصول عىل معلومات حول الخدمات االجتماعية
اليامج والخدمات فيها.
اتصل بمنظمة الخدمات االجتماعية أو وحدة الصحة العامة يف منطقتك للحصول عىل معلومات حول ر
ّ
المحىل إن كنت تبحث عن برامج غذائية (مثل
الغذان يف مجتمعك
تحقق مما إن كانت هناك مجموعات محلية لألمن
ي
ي
اليامج تابعة لهيئة الصحة أو
ارعي ،وجبات مجانية/منخفضة التكلفة) .قد تكون هذه ر
الحدائق المجتمعية ،أسواق المز ر
الحكومة المحلية أو منظمات الخدمات االجتماعية يف منطقتك ،أو قد تكون مستقلة
ً
ّ
المقدمة من الحكومة الكنديةلمعرفة مزيد من المعلومات حول المنافع ر
الت قد تكون مؤهال
استخدم أداة البحث عن المنافع
ي
للحصول عليها
والجيان والخدمات المحلية للحصول عىل مساعدة يف رشاء البقالة وتوصيل الطعام .التوصيل
تواصل مع األقارب واألصدقاء
ر
هو أحد الخيارات المتاحة يف بعض المتاجر ،وهو مفيد بالنسبة إىل األشخاص الذين ال يستطيعون مغادرة منازلهم ألسباب مثل
المرض أو صعوبة التنقل.

التخطيط للوجبات ووصفاتها
ر
يعت الحصول عىل مزيد من الوقت للتخطيط وطبخ الوجبات .إن كان هذا
بالنسبة إىل للبعض ،البقاء يف الميل ًأكي ًمن المعتاد قد ي
ّ
ينطبق عليك ،قد يكون الوقت مناسبا جدا لتعلم الطبخ بمكونات مختلفة وتعليم األطفال مهارات الطعام .احصل عىل وصفات جديدة
وتعرف عىل كيفية التخطيط للوجبات والطبخ مع األطفال يف الروابط أدناه:

الوصفات





األساس
جمعية الصحة العامة الكندية كوفيد 19-وكتاب الطبخ
ي
أخصائت التغذية يف كندا :إلهام الطبخ
ري
حكومة كندا :دليل األطعمة الكندي  -الوصفات
تلت احتياجاتك
حكومة كندا :دليل األطعمة الكندي  -وصفات ر ي

التخطيط للوجبات





ً
لميانية معينة
حكومة كندا :دليل األطعمة الكندي  -تناول الطعام
الصح وفقا ر
ي
التخطيط للوجبات :البدء
طعام
 :UnlockFood.caمخطط قائمة
ي
 :UnlockFood.caنصائح للحد من إهدار الطعام

الطبخ مع األطفال




 :UnlockFood.caالطبخ مع األطفال
 :UnlockFood.caالطبخ مع األطفال من مختلف األعمار
 :UnlockFood.caوصفات مناسبة لألطفال
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لمزيد من مواضيع  HealthLinkBCيُرجى زيارة  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesأو وحدة الصحة العامة المحلية األقرب إليك.
للحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفضّل بزيارة  www.HealthLinkBC.caأو
اتصل بالرقم ( 8-1-1مجانًا) .للص ّم وضعاف السمع ،يرجى االتصال بالرقم  .7-1-1تتوفر خدمة الترجمة بأكثر من  130لغة عند الطلب.

