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نصائح غذائية للبالغني
أثناء مرض كوفيد-19

ما يجب عليك معرفته
إن التغذية السليمة مهمة للغاية. فتناَول غذاًء متوازنًا كل يوم لتحصل على الفيتامينات واملعادن واأللياف الغذائية والبروتني ومضادات األكسدة التي 

يحتاج إليها جسمك لتعزز صحتك، وتقوي جهازك املناعي، وحتّد من خطر إصابتك باألمراض املزمنة واملعدية.

تناَول أطعمة طازجة وغير ُمعاَلة مثل اخلضروات ذات األوراق اخلضراء الداكنة، والفواكه واخلضروات ذات اللون البرتقالي/األصفر، والبقوليات    
)مثل العدس والفاصوليا(، واملكسرات واحلبوب الكاملة )مثل الذرة غير امُلعاَلة، أو الُدْخن، أو الشوفان، أو القمح، أو األرز البني، أو الدرنات 

النشوية، أو الذور مثل البطاطس( والبروتينات )مثل اللحوم، واألسماك، والبيض، واحلليب(.

اشرب ما يتراوح من 8 إلى 10 أكواب من املاء كل يوم. إن املاء هو اخليار األفضل، ولكن ميكنك أيضًا تناول مشروبات أخرى )مثل عصير الليمون 
املخفف يف املاء وغير امُللَّى، والشاي والقهوة - دون إفراط(، وتناول الفواكه واخلضراوات التي حتتوي على املاء )مثل اخليار والطماطم والسبانخ 

والُفطر والبطيخ والبروكلي والكرنب والبرتقال والتفاح والتوت(.

قلل من تناول السكر. اختر الفواكه الطازجة بداًل من الوجبات اخلفيفة احللوة )مثل البسكويت، والكعك، والشوكوالتة(. وقلل من تناول املشروبات 
ه،  الغازية أو الصودا، والعصائر واملشروبات األخرى الغنية بالسكر )مثل عصائر الفواكه املالة، ومركزات عصائر الفاكهة والشربات، واحلليب امُلنَكَّ

ومشروب الزبادي امللى(.

جتنب تناول الطعام يف املطاعم. إن تناول الطعام يف املطاعم خالل جائحة كوفيد-19 يزيد من مخالطتك ألشخاص آخرين ومن احتمالية تعرضك 
للفيروس.فاحرص على تناول الطعام يف املنزل. إن الطعام املطبوخ يف املنزل هو اخليار األفضل، فهو صحي ومغذي أكثر من الطعام املكتظ بالسعرات 

احلرارية امُلَعّد خارج املنزل.

اطلب املساعدة. قد حتتاج خالل جائحة كوفيد-19 إلى الدعم لتحافظ على صحتك النفسية ونظامك الغذائي كي تظل يف صحة جيدة، خاصة إذا 
بني ومن خالل  كنت مصابًا مبرض مزمن وُيشتبه يف إصابتك بكوفيد-19 أو تأكدت إصابتك به. فإذا شعرت باإلرهاق، اطلب املساعدة من املهنيني امُلدرَّ

املصادر املوثوقة األخرى )مثل الوسائط الرقمية واالجتماعية والوسائط املطبوعة واإلذاعية(.

قلل من تناول امللح. قلل من كمية امللح والتوابل الغنية بالصوديوم )مثل صلصة الصويا وصلصة السمك( عند الطهي وحتضير الطعام. واجعل 
استهالكك اليومي من امللح أقل من 5 غرامات )حوالي ملعقة صغيرة واحدة(، وتناول امللح املعالج باليود. وجتنب األطعمة اخلفيفة الغنية بامللح.

تناول الدهون الصحية املوجودة يف اللحوم البيضاء )مثل الدواجن(، واألسماك، واألفوكادو، واملكسرات، وزيت الزيتون، والصويا، والكانوال، 
وزيوت الذرة وعباد الشمس، بداًل من الدهون املوجودة يف اللحوم الدهنية، والزبدة، وزيت جوز الهند، والقشدة، والنب، والسمن، والشحم. 

وجتنب الدهون التي توجد يف األغذية امُلصنَّعة، واللحوم امُلصنَّعة، والوجبات السريعة، والوجبات اخلفيفة، واألطعمة املقلية، والبيتزا املجمدة، 
والفطائر، والبسكويت، واألطعمة التي ٌتدَهن على شرائح اخلبز.
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