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

دامئی مرض
اپنی دیکھ بھال

رکیں مت۔
یاد رکھیں۔

ہــے تــو ا یــک نئــی بیــام ر ی  ،لیکــن ہــر عمــر کــے
با لــغ ا فــر ا د ا و ر بچــو ں پــر ا س کــے ا ثــر ا ت کــے بــا ر ے ہمیــں
ر و ز ا نــہ مز یــد معلو مــا ت حا صــل ہــو ر ہــی ہیــں ۔ د ر ج ذ یــل
محــض و ہ چنــد طبــی کیفیــا ت ہیــں جــن میــں ا س و ا ئــر س ســے
کا  C O V I D - 1 9شــد ت آ جا نــے کا خطــر ہ بــڑ ھ گیــا ہــے جــو
با عــث بنتــا ہــے
COVID-19

• شــدید موٹاپا )(BMI > 40 kg/m2
• وزن کی زیادتی ) kg/m2لیکن >(BMI > 25kg/m2، 30

• سگریٹ نوشی
• ٹائپ  2ذیابیطس
• ہائپرٹینشن یا ہائی بلڈ پریرش
ِ
عوارض قلب
•
کا شکار ہونے کے خطرے کو کم کریں  COVID-19پنے
شدید بیامری میں مبتال ہونے کے خطرے سے دوچار افراد اور ان کے ساتھ رہنے
والوں کے لیے یہ رضوری ہے ،کہ وہ اپنی حفاظت کریں۔ اپنی حفاظت کرنے اور
کے پھیالؤ  COVID-19صحت کی تعلیم کے مفت ورچوئل کورسز کے ذریعے
کی روک تھام میں مدد دینے کے بہرتین طریقوں کے بارے میں جانیں۔
•  COVID-19کی تعلیم
• غذائی تعلیم
• فٹنس کی تعلیم
• طر ِز زندگی کی تعلیم
زید جانیں اور درج ذیل پر آن الئن اندراج کروائیں

https://bit.ly/HealthierHouEDU

یا مزید معلومات کے لیے  5035-393-832پر کال کریں

