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إهداء

من التعاونية
الحج رحلة العمر إلى اهلل عز وجل .أيام ًا معدودات
يقضيها الحاج في سكينة يذكر فيها اهلل ويؤدي
النسك.
شــركة التعاونيــة للتأميــن تهــدي الحجــاج هــذه
النصائح الق ّيمة لمســاعدتهم على أداء الشــعائر
بصحة وأمان.
حج مبرور وذنب مغفور،،
تقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال
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نصائح لصحتك
 .1احــرص علــى أخذ
التطعيمــات التــي
يوصي بهــا الطبيب
أو توصــي بهــا وزارة
الصحــة قبــل بــدء
شــعائر الحــج بوقت
كاف.
 .3عنــد توجهك للحــج احمل
معك حقيبة اســعافات أولية
تحتــوي علــى مــواد وأدويــة
ضروريــة مثــل الضمــادات
المعقمة ومسكنــــــــات األلم
والصــداع وخوافـــض الحرارة،
كمــا يجب أن تحتــوي الحقيبة
على األدوية التي تكفيك فترة
الحج.

 . 2راجــع الطبيــب إلجــراء فحــص عام
وتحديد اإلجراءات العالجية التي يجب
عليــك اتباعهــا قبــل
ســفرك للحــج .وتذكر
أن تمتعــك بالصحــة
يســــاعدك علـــى أداء
كـــــــــــافة المناســـك
دون تعب أو إرهاق.
 .4تراكم القمامة والمخلفات تســاعد
على انتقال الجراثيم وانتشار االمراض.
احــرص علــى وضــع
المخلفــات فــي األماكن
المخصصــة ،ويجــب أن
تكــون النظافة عنوانك
خالل أيام الحج.
 .5األماكن المزدحمة تساعد على نشر
األمراض المعدية .تجنب االزدحام قدر
اإلمكان ،وإذا شــعرت بأعراض مرضية
يجــب اتخاذ إجــراءات عالجية ســريعة
والتوجه فور ًا لمراكز اإلسعاف القريبة
٫مــن مخيمــك .وضــع كمامــة طبيــة
واســتخدام مطهرات
اليد بشــكل مســتمر
تســاعد فــي الحمايــة
من العدوى.
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 .6التدخيــن ضــار بصحتك
في كل األوقات ويزيد ضرره
على مــن حولك في األماكن
المزدحمة .وربما يكون سبب ًا
للحرائــق .تجنــب التدخيــن
في كافــة المشــاعر ،وتفرغ
للعبــادة وتحقيــق مقاصد
الحج.

 .8يجب على الحاج الذي يعاني
من مرض مزمن إخبار طبيب
الحملة بمرضه و األدوية التي
يتناولها ،و هذا ُيسهل على
الطبيــب اتخاذ إجراء ســريع
في حال وقوع أي طارئ صحي
للحاج.

 .7التعــرض ألشــعة الشــمس لفتــرات
طويلة قد يسبب ضربات الشمس .وأهم
أعراضها ارتفاع درجــــــة حــرارة
الجســم ،والصــداع والشــعور
بالغثيــان والدوخــــــة “دوار
الرأس “ والهبوط المفاجئ ور ّبما
فقدان الوعــي .تجنب التعرض
المباشــر ألشــعة الشــمس
باســتخدام المظلة أثناء ســيرك خارج
المخيم مع شــرب الكثير من السوائل
وكميات كبيرة من الماء.

 .9إذا كنت ُمصاب ًا بالرشح أو السعال بعد
العودة من الحج فال تُخالط األطفال أو كبار
الســن لعدم نقــل العدوى لهــم ،حيث
ُيمكن أن تكون حامــ ً
ا لفيروس ُمختلف
أو بكتيريا ُمقاومــة للمضادات الحيوية
المتعارف عليها في بلدك.
ُ
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نصائح لسالمتك
 .1الجلوس في األنفاق يعيق
الحركة ويسبب االختناق .اتبع
المسارات المحددة وإرشادات
رجال األمن والدفــاع المدني
لضمان ســامتك والبعد عن
المخاطر التي
تهدد
حياتك.

 .5تحديــد مخــارج للطــوارئ
في المخيم الــذي تقيم فيه
لضمان سالمتك عند الطوارئ.
فمــن الضــروري معرفة هذه
المخــارج والطــرق المؤديــة
إليهــا وتدريــب الجميــع
لتكونوا جاهزيــن في حاالت
الطوارئ .كما يجب المحافظة
على ممرات الطوارئ ســالكة
وخالية من العوائق.
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 .2التزاحــم يعرضــك للدهــس أو
االختناق .تجنــب األماكن المزدحمة
أو التزاحم خاصة عند
الطواف أو السعي أو
رمي الجمرات.

 .3استخدام مواقد الغاز في عمليات
الطهــي داخــل المخيمــات مخالف
لألنظمة ويسبب الحرائق.
احــرص على اســتخدام
األطعمة الجافــة أو تلك
التي يتم إعدادها خارج
المخيم.

 .4تسلق الجبال واألماكن المرتفعة
يعرضــك لإلنــزالق ويهــدد حياتك.
ليست هناك ضرورة لصعود األماكن
المرتفعة ،كما يجب البقاء بعيد ًا عن
أماكن تساقط الصخور.

 .6يجــب معرفة موقع وعنــوان وأرقام
االتصــال بالمؤسســة أو الحملــة التي
تتبعهــا ،كمــا يجــب معرفــة الطــرق
المؤديــة إلــى المخيــم الــذي تقطنــه
والمداخل والمخارج.

 .7عنــد وقــوع خطــر ،القدر
اهلل ،تصرف بهدوء وساعد
كبار الســن واألطفال على
الخروج من المخيم ،وتذكر
دائمــــــ ًا أن الســـــالمة في
الحــج مسؤوليــة الجميع
وأنت عنصر
مهــم
لتحقيقها.

 .8الســير بيــن الســيارات فــي الطــرق
المزدحمة وداخل األنفاق يعرض حياتك
للخطر .اسلك الطريق
المخصــص للمشــاة،
وكن حذر ًا عند ركوب
الحافــات أو القطارات
والنزول منها.
 .9افســح الطريــق لسيـــــــــــــــارات
الخدمات والطوارئ في المشــاعر ،فقد
تساهم في إنقاذ حياة حاج.

 .10تخلــف حجــاج الخــارج
عن العــودة إلى أوطانهم
يعرضهــــم للعقوبــــــة
النظاميــة .لذلــك يجــب
االلتــزام ببرنامــج الحــج
والسفر في الوقت المحدد.
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المنشآت الصحية
الهاتف

اسم المستشفى
مكة المكرمة
مستشفى حراء بمكة

0125203535

مستشفى النور التخصصي

0125665000

مستشفى منى الطوارئ

0125520219

مستشفى الملك عبد العزيز

0125442400

مستشفى الملك فيصل

0125566411

مستشفى أجياد للطوارئ

0125730070

مستشفى الشارع الجديد

0125573102

مستشفى منى الوادي

0125520823

مستشفى منى الجسر

0125572886

مستشفى نمـــــــرة

0125280319

مستشفى جبل الرحمــة

0125521667

مستشفى عرفات العام

0125521660
المدينة المنورة
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مستشفى األنصار

0148260708

مستشفى الملك فهد

0148461500

مستشفى أحد العام

0148300016
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A Gift

from Tawuniya
Hajj, is a once in a lifetime experience, it's a
journey toward Allah in quest to his merciful
salvation, a time during which pilgrims dedicate
themselves in worship and performing rituals.
In hope of memorable experience for all
pilgrims, Tawuniya is providing these valuable
tips as a complimentary giveaway to all pilgrims
to perform hajj in optimum health and safety.
May God accept your hajj,
and forgive your sins.
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Health Tips
1. All vaccinations
recommended by
the doctor or the
Ministry of health
must be received in a
sufficient time before
hajj commences.
3. A first aid bag should be
part of your Hajj kit, it should
contain all first aid supplies
like disinfectants,analgesics,
antipyretics, and all of your
daily medications in enough
supply to last during the
entire period.

2. Ensuring that you are healthy is
of prime importance to perform
hajj without getting exhausted,
make sure you visit
your doctor for a
general checkup
and clearance to
travel and perform
the ritual.
4.Practice civilized trash disposal
manners, make sure hygiene and
proper sanitation is
always practiced,
avoid littering for its
harmful effects on the
health of pilgrims.
5. Avoid crowded spaces as much
as possible as they help infectious
diseases to spread., if you are
suspecting getting sick, immediately
start using cautionary steps to avoid
spreading your illness to others,
using facemasks and hand sanitizers
all the time is the
first step toward
controlling the spread
of infections.
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6. Smoking is bad for
your health in general,
and it's strongly advised
against during hajj, as it
imposes a fire hazard and
its discomfort to people
around you, consider hajj
the first step toward the
cessation of smoking.

8. If you are suffering from
a chronic condition, please
notify your doctor on site
and camp, it will enable
him to give you the urgent
care needed in cases of
emergency.

7. Avoid extended exposure to
sunlight, as it may lead to a heat
stroke, which symptomized by fever,
headaches, nausea and
vertigo, eventually it may
lead to hypotension and
loss of consciousness. It
is strongly recommended
to use an umbrella and
consume copious amounts
of fluids, preferably water.

9. If you are infected with the cold or
flu, avoid mingling with the elderly or
with young children, as you may be
carrying a strain of the virus they are
not capable of defending or resistant
to.
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Safety tips
1. Sitting in service tunnels
cripples traffic and may
lead to crowding and
suffocation. Please follow
dedicated routes and
security forces directions
to ensure
safety and
avoiding
risks.

2. Always keep an eye
on emergency exits
designated by the security
forces, emergency exits
must be clear at all times,
and it's also advised to
inform your group of
where the exits are, and
how to use them in cases
of emergency.
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3. Crowding is the main cause for
a stampede and getting trampled.
Avoid crowded spaces especially
during Tawaf, Sa'ee
or during Jamarat
stoning in Mina.
4. It's a violation to use fire stoves
in camps due to fire hazard,
please consume dry
food or meals that
are prepared outside
the camps.

5. Mountain and hill climbing puts
you at risk of slipping and falling,
avoid such practices as possible,
and stay away from places that
impose
a
risk of falling
rocks.

6. Please take note of the location,
address and phone number of your
hajj group, study all possible routes
to your hajj camp and all points of
entrance and exit.

7. In cases of a
emergencies (god forbid),
please remain calm, help
the elderly and young
ones first exit the camp,
and remember that Hajj
safety is everyone’s
responsibility and you
are a big
part of it.

8. Walking in streets and routes
dedicated for vehicles and buses
will put you at risk, please use routes
dedicated to pedestrians, and use
caution when embarking
and disembarking buses
and trains.

9. Always make way for service
vehicles and ambulances, it may
save a hajji’s life.

10. After the completion
of your ritual, it's
mandatory to leave
the country or you
are at a risk of legal
repercussions in case you
stayed behind, please
stick to the designated
program for hajj and
travel on time.
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Health facilities
Name

Tel.
Makkah

Hira Hospital in Makkah

0125203535

AlNoor Specialist Hospital

0125665000

Mina Emergency Hospital

0125520219

King Abdul Aziz Hospital

0125442400

King Faisal Hospital

0125566411

Ajyad Emergency Hospital

0125730070

New Street Hospital

0125573102

Mina Valley Hospital

0125520823

Mina Bridge Hospital

0125572886

Namirah Hospital

0125280319

Al Rahmah Mountain Hospital

0125521667

Arafat General Hospital

0125521660
AlMadina
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Al Ansar Hospital

0148260708

King Fahad Hospital

0148461500

Uhud General Hospital

0148300016

