
  

 19-استخدام المخدرات بشكل أكثر أمانًا خالل تفشي فيروس كوفيد

 
 

 
 
 
 
 
 

ما وهو عادةً . حديث من فيروس كورونا، ويمكن أن يسبّب التهابًا في جهاز التنفس ويؤدي إلى مشاكل صحية  ، هو مرض يسبّبه نوع 19-كوفيد
عة يكون معتدالً ويتعافى منه معظم األشخاص بسرعة إذا أصيبوا به، لكن يمكن أن يكون خطيًرا جًدا على األشخاص الذين يعانون من أجهزة منا

 .مجهدة أو حاالت كامنة أو الكبار في السن، لذا من المهم البقاء على اطالع

في منطقتك، تُعّد إجراءات غسل  19-فحتى إن لم تشهد تفشيًّا واسًعا لكوفيد. قيام به لمساعدتكإّن أكثر األمور أهمية هو  االستعداد  ومعرفة ما يجب ال
 .اليدين وإجراءات الوقاية األخرى المبيّنة هنا ممارسات جيدة لمحاربة الجراثيم مثل الزكام أو اإلنفلونزا

 ؟19-كيف يُصاب األشخاص بكوفيد

وال يبدو أنّه يوجد عوامل خطر معروفة تجعل من . س والتعّرض لقطرات يكون الفيروس داخلهاعال أو العطشخص آلخر من خالل السمن  19-ينتقل كوفيد
 .فالخطر الرئيسي هو االحتكاك الوثيق بشخص ُمصاب. المرء أكثر أو أقل عرضة لإلصابة بالفيروس

 ؟19-ما هي أعراض كوفيد
 :الشديدتبدو األعراض الرئيسية كأعراض اإلنفلونزا أو الزكام 

 حرارة •
 ُسعال •
 صعوبة في التنفس/ضيق تنفس •
 إرهاق •

واألشخاص المعرضون لخطر اإلصابة أكثر من غيرهم هم . يوًما من التعّرض للفيروس 14تظهر هذه األعراض بين يومين و
مرض داء انسداد الرئتين /األشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة، بما في ذلك مرض القلب ومرض الرئتين مثل الربو

 .عاًما 60أو األشخاص فوق الذين يعانون من ضعف المناعة المزمن والسكري أو فيروس نقص المناعة البشري أو األشخاص 

 ؟19-كيف يمكن منع كوفيد
، بحيث يجب أال ويؤدي استخدام معقّم يدين قائم على الكحول. ثانية على األقل 20اغسل يديك غالبًا بالصابون والماء لمدة  •

 .، إلى القضاء على الفيروس%60تقل نسبة الكحول فيه عن 
 .تجنب االحتكاك الوثيق باألشخاص المرضى •
واغسل يديك . غطِّ ُسعالك واعطس في منديل وارمها في سلة المهمالت ، أو إذا لم يكن لديك منديل ، فاسعل في ثنية مرفقك •

 .بالصابون والماء بعد ذلك
 .بعيدتين عن عينيك وأنفك وفمكأبِق يديك  •
بل ستقيك من اإلنفلونزا وتبعدك عن العيادات أو الصيدليات أو أقسام  19-هي لن تقيك من كوفيد. تلقَّ لقاح اإلنفلونزا •

 .الطوارئ وتحّد من خطر احتكاكك بآخرين يمكن أن يكونوا مرضى
انتقال سوائل الجسم التي قد تكون مصابة بفيروس  عند مساعدة شخص مريض، ارتِد قفازان وقناًعا آمنًا للحّد من خطر •

 .واغسل يديك قبل ارتداء القفازين وبعد نزعهما. إليك 19-كوفيد

 

 إذا شعرت بالمرض، فماذا يجب أن أفعل؟
وراقب . الزم منزلك إذا كنت مريًضا، وإذا لم يكن لديك مكان تبقى فيه، فحاول الحّد من احتكاكك الوثيق بأشخاص آخرين •

إذا كان ال . ساعة على األقل بعد انخفاض آخر حرارة لك وكل األعراض األخرى 24رتك في المنزل وتجنب اآلخرين لمدة حرا
بد لك أن تكون حول أشخاص آخرين، فيكون الوقت مناسبًا الرتداء قناع آمن إذا كان لديك واحًدا، بحيث ال تسعل في وجههم 

به إلى صحتك الذهنية وتأكد من حصولك على ما يكفي من الدعم الذي يمكنك وإذا قمت بعزل نفسك، فانت. وتنقل الفيروس
 ).دعم عاطفي، طعام، نظافة، أدوية، أموال(الحصول عليه 

. اتصل أو تواصل مع مقدم خدمات طبية إذا استطعت، للسؤال عن أعراضك ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إليه •
 .19-تك بفيروس كوفيدوأخبره عن أعراضك وأنّك قلق من إصاب

 

ترجم الى اللغة العربية 
 من قبل شبكة مينارة

 



 
 

 
 

إذا كنت تشعر أّن أعراضك أصبحت حادة، فاتصل أو تواصل مع مقدم خدمات طبية أو اذهب إلى قسم رعاية طارئة أو قسم  •
 .طوارئ

لكن ال يزال لدى مقدم الخدمات الطبية أمور جيدة . وال دواء محدد لعالجه 19-ال يوجد حاليًّا لقاح للوقاية من فيروس كوفيد •
 .لك ومن المهم أن يتحقق مما إذا كنت مريًضا وال تشعر بتحسن يقدمها

 
 19-استخدام مخدرات أكثر أمانًا خالل تفشي فيروس كوفيد

 نصائح للحّد من مخاطر استخدام المخدرات

تواصل مع األصدقاء . ما بوسعك لذا ابذل. وقد يبدو البعض اآلخر مستحيالً وفقًا لوضعك الحالي ،يسهل تنفيذ بعض هذه النصائح أكثر من غيرها
ومقدمي الخدمات الصحية أو االجتماعية األخرى للتخطيط لما يجب القيام  ،وخدمات الحقن ،ومقدمي خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات

 .به حتى تبقى آمنًا وتعتني بنفسك وبغيرك

 

 ممارسة استخدام أكثر أمانًا للمخدرات
    

 .خطّط وتحّضر للجرعة الزائدة 
يجوز أن تكون خدمات الطوارئ قد استنفدت كل مواردها 

وتكون بطيئة في االستجابة التصاالت  19-في تفشي كوفيد
وإذا . تزّود بالنالوكسون وشرائط اختبار الفنتانيل. الطوارئ

باستخدام كمية أقل لتقليص خطر كنت بمفردك، فاختبر 
وإذا كنت تستخدم المخدرات . تعّرضك لجرعة زائدة وتمهّل

مع اآلخرين، فضع خطة جرعة زائدة معهم وتدّرج في 
وخّزن قناع تنفس الستخدامه في حال . االستخدام إن أمكن

 دعت الحاجة إلى تنفس إنقاذي.

 .االحتكاك عدم
بالجنس، فيمكن انتقال إذا كنت تمارس الجنس أو تعمل 

من خالل االحتكاك القريب مثل السعال أو  19-كوفيد
لذا حاول . التقبيل أو االحتكاك المباشر مع سوائل جسمية

 .الحّد من االحتكاك الوثيق واحرص على استخدام الواقي

 مشاركة لوازمك.  توقف عن

و ال تتشارك السجائر اإللكترونية/السجائر العادية أو الغاليين أ
النرجيلة أو سجائر الحشيش أو األنابيب األنفية مثل الشواريق. 
وإذا كان ال بد لك أن تتشاركها، فمارس الحّد من مخاطر 
استخدام المخدرات مع لوازمك (امسح قطع الفم بمسحة كحول 
قبل المشاركة أو استخدم قطع فم منفصلة). وضع أدوات 

يوي ليعلم التدخين والتنشق والحقن المستخدمة في دلو ح
 األشخاص أنّها مستخدمة

.

 .حّضر مخدراتك بنفسك  
ثانية بالصابون والماء وحّضر  20اغسل يديك جيًّدا لمدة 

وحافظ على نظافة المسطحات وامسحها . مخدراتك بنفسك
قبل االستخدام وبعده بمناديل مضادة للميكروبات أو 

أما إذا لم تكن . أو مبيّض) على األقل% 60(الكحول 
. تستطيع تحضير مخدراتك، فابَق مع شخص يمكنه

 .واجعله يغسل يديه جيًّدا وينظف قبل التحضير وبعده

 

  

 الحفاظ على النظافة وممارسة إجراءات النظافة
    

 حافظ على مسافة إذا كنت مريًضا.

إذا كنت تعاني من أعراض أو تظّن أنّك على وشك أن 
تمرض، فال تذهب إلى مقّدم خدمات الحقن المحلي. ويؤمل 
أن يكون لديك ما يكفي من المخزون إلى أن تتحسن، لكن إن 
لم يكن لديك، فهل يوفّر مقدم خدمات الحقن خدمة التوصيل؟ 

 يمكنهم الحضور؟مقدمي خدمات آخرين هل يوجد 

، فليفحصك طبيب. وإذا 19-ليك أعراض كوفيدإذا ظهرت ع
كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشري أو تعاني من 
جهاز مناعة ضعيف، فمن المهم بشكل خاص تذكر تناول 

.أدويتك كلها يوميًا

 .اغسل يديك
إذا كان لديك وصول إلى مياه نظيفة، فاغسل يديك 

حلوة يا سنة "قم بغناء أغنية . (ثانية 20بالصابون لمدة 
وفي حال لم .) مرتين أو أغنية األبجدية مرة واحدة" جميل

يكن لديك صابون وماء، فاستخدم معقّم يدين قائًما على 
واغسلها كل مرة تكون فيها ). على األقل% 60(الكحول 

محاطًا بأشخاص آخرين، مثالً في النقل العام، أو بعد 
 .شراء أغلفة المخدرات، الخ

 .حتكحافظ على نظافة مسا
امسح المسطحات حيث تحّضر المخدرات، قبل االستخدام 

على % 60(وبعده، بمناديل مضادة للميكروبات أو الكحول 
المخدرات وبعده،  تتعامل معوقبل أن . أو مبيّض) األقل

اغسل يديك بالصابون والماء أو استخدم معقّم يدين قائًما على 
أغلفة  وامسح. الكحول، بما في ذلك عند شراء المخدرات

وامسح أيًضا المناضد والمغاسل ومقابض . المخدرات
 .وأي مسطحات أخرى يمكن أن تلمسها اليدين ،األبواب

 
 

 تحّضر لنقص في المخدرات
يجوز أن تخسر الوصول إلى المخدرات التي تختارها 

فّكر بمخدرات أو أدوية بديلة . خالل تفشي أحد األمراض
وفي حال . يمكنها أن تساعدك في التخفيف من حدة الوضع

واجهت حالة انسحاب محتملة من األفيونيات الكيميائية، 
 فحاول شراء أدوية بدون وصفة لجعل األمر أقل صعوبة

بالنسبة إلى االعتماد ). بيسمول، إيموديوم-إيبوبروفين، ببتو(
مات على األفيونيات الكيميائية، يمكنك العمل مع مقدم خد

الحقن المحلي لتتسجل مع مقدم خدمات محلي 
 .للبوبرينورفين أو الميثادون

 

 
ن المخدرات  .خزِّ

: ُكن آمنًا. إذا أمكن، حاول تخزين المخدرات التي تختارها
يمكن أن يعّرضك احتفاظك بكميات أكبر من المخدرات 

للخطر إذا تّم توقيفك من قبل الشرطة أو شخص يائس بما 
.ألجلها يكفي ليستهدفك

 تخزين اللوازم
ن اللوازم  .خزِّ

اعمل مع مقدم خدمات الحقن المحلي للحصول على ما يكفي من 
اإلبر وأدوات الحقن بحيث تكفيك لفترة بين أسبوعين وأربعة 

أسابيع. مالحظة: يجوز أن يكون مقدم خدمات الحقن يعاني من 
.يُحتمل أال يتمكن من تأمينها لكنقص في اإلبر واللوازم، لذا 

ن األدوية  .خزِّ
وفي حال . لذا اسأل مقدم الخدمات الطبية عن إمكانية الحصول على مؤونة لمدة شهر كامل إن أمكن. يجوز أن يكون الوصول إلى األدوية الموصوفة محدوًدا خالل تفشي أحد األمراض

عبوات تعبئة عبر الهاتف، (واسأل عن خطط الطوارئ لديهم للمرضى . عيادتك أو طبيبك وضع خطة لمنع االنقطاع عن تناول جرعتكالبوبرينورفين، اطلب من /كنت تتناول الميثادون
 )زيارات حول الرعاية الصحية عن بُعد، الخ
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