
الوقاية والعالج وتقديم الرعاية الخاصة كوفيد-١٩؛ 
بفيروس نقص المناعة البشرية لمستخدمي المخدرات 

نصائح هامة لمشاركتها مع مستخدمي المخدرات

اتبع توجيهات هيئة الصحة المحلية لمنطقتك. ابق على علم بمستجدات مرض كوفيد-١٩.

أغســل يديــك جيــًدا بإنتظــام بالصابــون والمــاء أو عــن 
طريق معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

ابق في منزلك إذا شــعرت بالتعب.إذا كنت تعاني 
مــن الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس، اطلــب العنايــة 
الصحيــة  الرعايــة  منظومــة  مراكــز  مــن  أي  مــن  الطبيــة 

واتصل بهم مسبقا. 

تقليــل المخاطــر. حــاول أالَّ تشــارك أدواتــك مــع الغيــر أو 
تســتخدم أدواتهــم بمــا فــي ذلــك جميــع أدوات الحقــن 
والغليــون والنرجيلــة والســجائر وأنابيــب األنــف. اســتخدم 
ــل  ــى األدوات التــي تتصــل بالفــم قب مســحات الكحــول عل

استخدام المعدات، وتخلص من المستعمل منها.

إذا كنــت تتنــاول مضــادات الفيروســات القهقريــة (األيــدز) 
و/ أو ميثــادون و/ أو بوبرينورفيــن، فاطلــب مــن عيادتــك 
أو من طبيبك الحصول على جرعات أطول ألخذها إلى 
المنــزل واحــرص علــى وضــع خطــة معهــم لمنــع حــدوث 

نقص في جرعتك.

حافــظ علــى مســافة متــر واحــد علــى األقــل بينك 
وبين الغير في جميع األوقات

تواصــل مــع خدمــة تبــادل اإلبــر فــي منطقتــك للحصــول 
على ما يكفي من المحاقن ومعدات الحقن.

تجنب السفر.تجنب مالمسة عينيك وأنفك وفمك.

ــك إلجــراءات  ــت ومــن حول ــى إتباعــك أن احــرص عل
حفــظ صحــة وســالمة الجهاز التنفســي، مما يعني 
تغطيــة فمــك وأنفــك بمرفقــك أو بمنديــل عنــد الســعال 
أو العطــس، ثــم تخلــص مــن المنديــل المســتخدم علــى 

الفور.

تأكــد مــن  زائــدة.  التخطيــط واالســتعداد لجرعــة 
حصولــك علــى عــالج نالوكســون واتفــق مــع نظرائــك 

على خطة التعامل مع تعاطي الجرعة الزائدة.

كوفيد-١٩؛ 

 الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العالج والرعاية لهم الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المتكسب (اإليدز)، تنقيح عام ٢٠١٢ (جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٢)

يود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يشيد بالدعم والمساهمة القّيمة المقدمة من الخبراء التاليين: أنيت فيرستر وفالديمير بوزنياك (منظمة الصحة العالمية)؛ وبويان كونستانتينوف (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ 
وجين بات (برنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـــرية / اإليدز)؛ وجودي تشـــانغ (الشـــبكة الدولية لألشـــخاص الذين يســـتخدمون المخدرات)؛ وماريان أورسان (كاروســـل)؛ ومات ساوثويل وجامي بريدج (االتحاد 
قه:  رات)؛ ونعومي بورك شين وروبرت سيساك وأولغا زوبرت (المنظمة الدولية للحد من األضرار)؛ وإديث ريجلر (استشاري)؛ وباالني نارايانان (الصندوق العالمي لمحاربة اإليدز والسل والمالريا) نسَّ الدولي المعني بسياسات مكافحة المخدِّ

مونيكا سيوباجيا (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).


