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حياتنــا جمعيــة  لــك  ً تتمنــى 
 مبــرورا

ً
الصحيــة حجــا ً للتوعيــة 

 مشكورا
ً
وسعيا

 عزيزي الحاج



 بين يديك بعض اإلرشادات

أثناء الحج 
 ال تجلس فوق الجبال
 والمرتفعات، وتجنـــب
تســـلـــــق الصخــــــــور

 تجنب النوم في األماكن الوعرة
حتى ال تتعرض للدغــــات الثعابين
أو لســـعـــــــات الــــحـــــــــشـــــرات 

تجنب السير في مجموعات كبيـرة
 فهو يسبب االرتباك لبقية الحجـــاج  

ويؤذيهــــم

 تجنب الزحام والتدافع
 وتخيــــــــــر األوقــــــــــات
المناسبة لتحـركاتـــــــك

 ارفع المظلة
في أماكــــن الزحــــام
حتى ال تؤذي اآلخرين

 احــــذر من افتـــــراش
 األرصفة والطرقــــــات
والنوم تحت السيارات

لتجنب اإلصابات



واإلنهــــاك الحــــراري فــــي الحــج 
ضربات الشمس

 تنـــــــاول كميـــــات
كافية من السوائل

 عدم التعرض ألشعة
الشمس لفترات طويلة

 البـــــــــعد عـــــن
المجهود الزائد

ً استخدام المظلة الشمسيــة
وُيفضل أن يكون لونها فاتحا

 الحصول على قسط كاٍف من
الراحة بعد تأدية كــل شعيرة



 أخذ كميـــة كافــــية مــن
األدوية لكامل فترة الحج

 اإلحتفاظ باألدويـــة
 في العبوة األصلية

مع التــــعليــــمـــات

 استخدام كيس تبريد
 لألدوية التي تحـــتــاج
أن تــــبــــقــــى بــــاردة

 خذ دائًما نسخة مـن
 الوصفــــة الطبيـــــة
الخــــــاصــــــة بـــــــك

 حمـــل األدوية
في حقيبة اليد

احفـــظ 
أدويتك



فــــي الحــــــــج  

 إرشادات

 لمرضى السكر

 حمل بطاقة تعريفيـــــة تفيــــــد
أن الحاج مصــــــاب بالسكـــــــــري

 قيــــاس مستــــــوى الســـــكــــــر
 وبــــــــإنــــتـــــظــام

ً
يـــــــــومـــيــــا

 التأكد من بـــرودة األنسـوليـــــــن
أثنــــــــاء نقـــلـــه وتخـــزيــــنــــــــه

 التــــوقـــف المؤقــــت عـــن أداء
 المناسك عند اإلحساس بأعراض

انخفاض مستوى السكر

 عدم البدء بالمناســك اال بعـــــد
تناول العالج والطعام الكافـــي
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فــــي الـــــحــج 
لتجنب النزالت المعوية

 غــــســـــــــــــل الــــيديـــــــن
بالماء والصابون بإستمرار

 نظافة األواني المستعملــة
في إعداد الطعام وتناولـــــه

 عــــدم حفــــظ الطعـــام
المطهي لفترات طويلة

تجنب شراء األطعمــــــة
التي تباع في الطرقــــات 

 أن تكون مياه الشرب والطبخ
مـــــن الميــــــاه المــعـــلبـــــة



لتجنب الحروق الجلدية 
أثناء الحج 

التهوية الجيدة لثنايا الجســـــم
مثل أعلى الفخذين واإلبطيـــــــن 
اإلهتمام بالنظافة الشخصيـــة
 باستخدام المراهم المناســبــــة

على الجسم قبل المشي
تجــــنــــب كــــشـــــف الجســـــم

مناســك  تتطلبــه  مــا  بقــدر   إال 
الحج والعمرة

يمكـــن استخــــدام الكريــــمـات
أو مراهم الوقاية من الشمـــس 

للوقاية
هناك 3 أمراض جلدية
شائعــــة فــــي الحـــــج 

التهاب الثنايا 
أو التســـــلـــخ 

الحروق الجلدية 
بأشعة الشمس 

1

2
األمــــــراض
الفطـــــرية  3



تطعيمات الحج
 الحجاج من سكان المملكة

التطعيم ضد الحمى الشوكية
اإلنفلونــــــزا المـــــوسمـــيـــــة

الحجاج من خارج المملكة
 الحمى الصفراء

شلل األطفال
الحمى الشوكية

اإلنفلونزا الموسمية



إرشادات الحالقة
 اختيــــار محــــالت الحـالقــة المصرح لها،01

واإلبتعاد عــن حالقي الطرقات واألرصفة

 استخدام أمواس حالقة جـديدة
وذات استعمـــــال واحـــــــــــــــــد 03

 حّرص العامليــن على اتبـــــاع اإلرشــــادات02
الصحية ولبس أدوات الــــســـــــــالمــــــــة

تجــــنــب استخـدام04
أدوات اآلخــريـــــــن 



إرشادات الحالقة

ــا ــوث هواءه ــال تل ــرة ف ــاع طاه  بق
فــرصــــة حجكــم  إجعلــو   بـالتبـــغ، 

لإلقالع عن التدخين

مكة المكرمة و المدينة المنورة

حجــــــاج
بيت الله 
الحـــــرام 



 مبرور
ً
 حجا

 مشكور
ً
 وسعيا

 مغفور
ً
وذنبا

 صحـة


