
به حج می رويد؟ 2013آيا در سال 
) موجود است. MERS-CoVاطالعات مهمی دربارۀ حج و ويروس مرس کو وی (

اگر دچار برخی بيماريهای خاص هستيد، به شما توصيه می شود که امسال حج خود را به تاخير بيندازيد. 

فونتهای تنفسی در حج اطالعيه های پزشکی مهمی وزارت بهداشت عربستان سعودی برای پيشگيری از شيوع ع
منتشر کرده است. 

انگليسی موجود است. 
بروشوری به زبانهای فارسی، اردو و از پزشک يا پرستار خود بخواهيد اطالعات بيشتری در اختيار شما قرار دهد. 

در هنگام حج 
وزارت بهداشت عربستان سعودی برای کاهش شيوع بيماريهای تنفسی توصيه هايی به زائران دارد که در ادامه ذکر 

: شده اند
. پس از سرفه يا عطسه کردن دستهای خود را با آب و صابون يا با مايعات ضدعفونی کننده بشوييد•

. در سطل زباله بيندازيدهنگام سرفه يا عطسه کردن از دستمال کاغذی يکبار مصرف استفاده کنيد و آنها را •

از زدن دستها به چشم، دهان و بينی خود بپرهيزيد. •

که نشانه های بيماريهای تنفسی يا ساير عفونتها را دارند بپرهيزيد. از تماس مستقيم با کسانی •

ده کنيد، خصوصا در مکانهای شلوغ. طبق دستور توليد کننده، ماسک را تعويض از ماسک صورت استفا•
کنيد. 

بهداشت شخصی را رعايت کنيد. •

اگر هنگام حج مريض شديد، خيلی زود به پزشک مراجعه کنيد. 

هنگام بازگشت 
يد، بايد در اولين اگر هنگام بازگشت از حج ناخوش هستيد، به خصوص اگر تب و نشانه های بيماريهای تنفسی دار

مرس کو وی بيماری کميابی است و ممکن است نشانه های بيماری شما در اثر فرصت با پزشک خود تماس بگيريد. 
و برای محافظت از بيماری جدی کاهش يابدابتال به باکتری يا ويروس ديگری به وجود آمده باشد، اما برای اينکه خطر 

، ت کنيد. بايد با پزشک خود مشوردوخۀداوناخ

در وب گاههای زير می توانيد راجع به مسائل پزشکی و سفر حج اطالعات بيشتری به دست آوريد: 
وزارت بهداشت عربستان سعودی: 

شورای حاجيان بريتانيا: 
: FitforTravelوب گاه 

http://www.cbhuk.org
http://www.moh.gov.sa

http://www.fitfortravel.nhs.uk
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