Don’t stop.
Don’t forget.

Chronic Disease
Self-Management

COVID-19 is a new disease but we are learning
more every day of it’s effects on adults and
children of all ages. The following are just a
few medical conditions that are at increased
risk for severe illness from the virus that causes
COVID-19:
• Severe Obesity (BMI > 40 kg/m2)
• Overweight (BMI > 25 kg/m2, but < 30 kg/m2)
• Smoking
• Type 2 Diabetes
• Hypertension or High Blood Pressure
• Heart conditions

Reduce your risk of getting COVID-19
It is important for people at increased risk of severe illness and
those who live with them, to protect themselves. Learn the best
ways to protect yourself and to help reduce the spread of
COVID with free virtual health education courses.
• COVID-19 Education • Fitness Education
• Nutrition Education • Lifestyle Education
Find out more and register online at:
https://bit.ly/HealthierHouEDU
or call 832-393-5035 for more information

مرض مزمن
اإلدارة الذاتية

ال تتوقف.
تنس.
ال َ

يعــد كو فيــد  1 9 -مر ضــاً جد يــد ا ً  ،لكننــا نتعلــم ا ملز يــد كل
يــو م عــن آ ثــا ر ه عــىل ا لبا لغــني و ا أل طفــا ل مــن جميــع ا أل عــام ر
فيــام يــيل عــد د قليــل مــن ا لحــا ال ت ا لطبيــة ا ملعر ضــة لخطــر
متز ا يــد لإل صا بــة بأ مــر ا ض خطــري ة مــن ا لفــري و س ا ملســبب لـــ
كو فيــد 1 9-
• الســمنة املفرطــة )مؤرش كتلة الجســم<  40كجم/م(2
• زيادة الوزن )مؤرش كتلة الجسم<  25كجم/م  ،2ولكن أقل من  30كجم/م2
• التدخني
• داء السكري من النوع 2
• ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم
• أمراض القلب
قلل من خطر إصابتك بـ كوفيد19-
من املهم لألشخاص املعرضني لخطر متزايد لإلصابة بأمراض خطرية والذين
يعيشون معهم حامية أنفسهم .تعرف عىل أفضل الطرق لحامية نفسك
وللمساعدة يف الحد من انتشار كوفيد 19-من خالل دورات التثقيف الصحي
االفرتاضية املجانية
•
•
•
•

التثفيف بشأن كوفيد19-
التثقيف فيام يتعلق بالتغذية
تعليم اللياقة البدنية
تعليم أسلوب الحياة

اكتشف املزيد وقم بالتسجيل عرب اإلنرتنت عىل

https://bit.ly/HealthierHouEDU

ملزيد من املعلومات  5035-393-832أو اتصل بالرقم

