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WhatsApp Audio Messages on Cholera  

 الصوتیة على الكولیرا  WhatsAppرسائل  
Audio Message 1:  
Hello, this is an audio message from UNHCR to raise 
awareness on prevention of cholera.  
 
What is the first thing to do, if someone thinks they or 
someone they know has cholera? 
 
Anyone experiencing acute watery diarrhea and/or vomiting, 
which are the main symptoms of cholera, should take an oral 
rehydration solution (diluted in safe to drink water) to 
compensate for the loss of body fluids. For medical advice, 
contact the nearest health center or call the Ministry of Public 
Health’s toll-free number 1787. 
 
Where can I find oral rehydration solutions, and what do they 
cost? 
 
Oral rehydration salts are available at primary health care 
centers at no charge.  
 
NB: The scripts of these messages are posted to refugees.org. 
Remember you can verify if a message is from UNHCR by 
checking this website: 
www.refugees-lebanon.org (to be spelled out) 
 
 

ً مرحب  لنشر التوعّیة  ة صوتیة من المفوضّی ، ھذه رسالة ا
 .من الكولیراحول الوقایة 

 
ما ھو أول شيء یجب فعلھ، إذا اعتقد شخص ما أنھ أو  

 شخص یعرفھ مصاب بالكولیرا؟ 
 

یجب على أي شخص یعاني من اإلسھال الحاد و/أو  
  أخذ، وھما من األعراض الرئیسیة للكولیرا، اإلستفراغ

بمیاه   ممزوجعن طریق الفم ( اإلمھاء الفموي محلول 
صالحة للشرب) للتعویض عن فقدان سوائل الجسم.  

مركز صحي أو    توجھ إلى أقرب ، لإلستشارة الطبّیة
التابع لوزارة الصحة   1787اتصل بالرقم المجاني 

 العامة. 
 

 ، وما تكلفتھا؟مھاء الفمويمحلول اإلأین یمكنني أن أجد 
 

في مراكز الرعایة    موجود محلول اإلمھاء الفموي 
 . وبشكل مجانيالصحیة األولیة 

 
تذكر أنھ یمكنك التحقق مما إذا كانت  معلومة مھمة: 

التحقق  من المفوضّیة عن طریق ھي الرسالة الواردة 
 .  للمفوضّیةوني اإللكترالموقع على 

(to be spelled out) lebanon.org-www.refugees 
 

Audio Message 2:   
 
Hello, this is an audio message from UNHCR to raise 
awareness on prevention of cholera 
 
Should every person experiencing cholera symptoms go to 
the hospital? 
 
Most people who contract cholera experience mild symptoms 
and recover without needing to go to the hospital by drinking 
oral rehydration solutions (diluted safe to drink water) to 
compensate for the loss of body fluids. Oral rehydration 
solutions can be found at primary health care centers at no 
charge.  
 
However, anyone with severe symptoms of acute watery 
diarrhea and vomiting should seek immediate medical 
attention at the nearest selected hospital for cholera 
treatment. This is important, because if left untreated, severe 
symptoms of cholera and dehydration can be fatal.  
 

ً مرحب  لنشر التوعّیة  ة ، ھذه رسالة صوتیة من المفوضّی ا
 .من الكولیراحول الوقایة 

 
ھل یجب أن یذھب كل شخص یعاني من أعراض  

 الكولیرا إلى المستشفى؟ 
 

یعاني معظم األشخاص الذین یصابون بالكولیرا من  
أعراض خفیفة ویتعافون دون الحاجة إلى الذھاب إلى  

  أخذ محلول اإلمھاء الفموي المستشفى عن طریق 
محلول اإلمھاء  للتعویض عن فقدان سوائل الجسم.  

في مراكز الرعایة الصحیة األولیة   الفموي موجود 
 . وبشكل مجاني

 
و  أعراض حادة من اإلسھال  على أي شخص یعاني من

لعالج   مخصّصة أقرب مستشفى  التوجھ إلى اإلستفراغ
. ھذا أمر مھم، ألن  للحصول على العالج الطبي الكولیرا

دي  ؤقد ی األعراض الشدیدة للكولیرا والجفاف دون عالج، 
 . جللوفاة إذا لم یٌعال

 
 

http://www.refugees-lebanon.org/
http://www.refugees-lebanon.org/
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You can find the list of designated hospitals for cholera 
treatment at www.refugees-lebanon.org (to be spelled out) 
under the Leaflets and Posters section/ Health  category.  
For medical advice, contact the nearest health center or call 
the Ministry of Public Health’s toll-free number 1787. 
 
NB: The scripts of these messages are posted to refugees.org. 
Remember you can verify if a message is from UNHCR by 
checking this website.   
www.refugees-lebanon.org (to be spelled out) 
 
 

 
 

یمكنك اإلطالع على قائمة المستشفیات المخصّصة لعالج  
 . اإللكتروني للمفوضّیة  الموقعالكولیرا على 

 (to be spelled out) lebanon.org-www.refugees 
 تحت قسم المنشورات والملصقات ، فئة الصحة. 

 
 
 
 

مركز صحي أو    توجھ إلى أقرب ، الطبّیةلإلستشارة 
التابع لوزارة الصحة   1787اتصل بالرقم المجاني 

 العامة. 
 

معلومة مھمة: تذكر أنھ یمكنك التحقق مما إذا كانت  
الرسالة الواردة ھي من المفوضّیة عن طریق التحقق  

 على الموقع اإللكتروني للمفوضّیة . 
(to be spelled out) lebanon.org-www.refugees 

 
Audio Message 3:  
Hello, this is an audio message from UNHCR to raise 
awareness on prevention of cholera. 
 
What are the most important tips for preventing the spread of 
cholera when preparing food?  
 
Ensuring good hygiene when cooking is key to limiting the 
spread of cholera. Some simple tips to follow when preparing 
food are to: 
 

 Only use water from trusted sources (whether to 
drink or use for cooking). If you are not sure about 
the quality of your water, sterilize it by boiling it or 
adding 2 drops of chlorine per 1 liter of water. 

 Wash your hands before during and after preparing 
a meal – before starting, after handling raw food 
especially meat and vegetables, before handling 
cooked or ready-to-eat food, after using the 
washrooms for at with soap and clean water. 

 Make sure your food/meats are thoroughly cooked 
before serving and consume them immediately 
after. 

 Avoid eating food exposed to insects and flies. 
 Avoid eating raw meat. 

 
When possible, use water and soap for up to 20 seconds 
when washing your hands, or do the same with hand 
sanitizer.  
 
 
 

ً مرحب  لنشر التوعّیة  ة ، ھذه رسالة صوتیة من المفوضّی ا
 .من الكولیراحول الوقایة 

 
ما أھم النصائح للوقایة من انتشار الكولیرا عند تحضیر  

 الطعام؟ 
 

ً أساسی  اً یعد ضمان النظافة الجیدة عند الطھي أمر للحد   ا
من انتشار الكولیرا. بعض النصائح البسیطة التي یجب  

 اتباعھا عند تحضیر الطعام ھي: 
 

  المیاه من مصادر موثوقة (سواء  استخدم فقط
من   اً للشرب أو للطبخ). إذا لم تكن متأكد

ھا أو  غلّی  فعقّمھا من خاللالمیاه، مصدر 
 من الماء.   لتر إضافة قطرتین من الكلور لكل 

  قبل   -  وبعد تحضیر الطعامیدیك قبل  اغسل
الطعام النيء وخاصة اللحوم   وبعد تحضیر

، وبعد استخدام  قبل تناول الطعاموالخضروات، 
 الماء النظیف والصابون. المرحاض ب 

   الحرص على طھي الطعام وخاصةً اللحومات
 .بشكل كامل 

 المعرضة   األطعمة المكشوفةتناول   تجنب
 للذباب

  تناول اللحوم النیئة. تجنب 
 

  20ال تقل عن استخدم الماء والصابون إذا أمكن، لمدة 
ثانیة عند غسل یدیك، أو افعل الشيء نفسھ باستخدام معقم  

 الیدین.
 
 
 
 

http://www.refugees-lebanon.org/
http://www.refugees-lebanon.org/
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You can find more information on how to sterilize water, 
vegetables and fruits using chlorine on www.refugees-
lebanon.org (to be spelled out) under the Leaflets and Posters 
section/ Health category.  
(Title: PREVENTION OF ACUTE DIARRHEA, INCLUDING 
CHOLERA) 
 
NB: The scripts of these messages are posted to refugees.org. 
Remember you can verify if a message is from UNHCR by 
checking this website.   
www.refugees-lebanon.org (to be spelled out) 
 
 

 
 
 
 

یمكنك العثور على مزید من المعلومات حول كیفیة تعقیم  
الموقع  على المیاه والخضروات والفواكھ باستخدام الكلور 

 . للمفوضّیة اإللكتروني 
 (to be spelled out) lebanon.org-www.refugees 

 والملصقات ، فئة الصحة. تحت قسم المنشورات  
 )الوقایة من اإلسھاالت الحادة بما فیھا الكولیرا(
 

معلومة مھمة: تذكر أنھ یمكنك التحقق مما إذا كانت  
الرسالة الواردة ھي من المفوضّیة عن طریق التحقق  

 ني للمفوضّیة . على الموقع اإللكترو
(to be spelled out) lebanon.org-www.refugees 

 
 
 

Audio Message 4:   
Hello, this is an audio message from UNHCR to raise 
awareness on prevention of cholera. 
 
What are other important tips for preventing the spread of 
cholera? 
 
It is very important not only to wash your hands when 
preparing food, but also:  

- After using the toilet 
- Before eating 
- Before breastfeeding  
- After coughing or sneezing 
- Before, during and after patient care 
- After handling animals or animal droppings 
- Before and after using any means of transportation  
- Or in general, when your hands are dirty 

 
Also make sure to: 

- Drink or use safe water from trusted sources 
- If possible, avoid drinking from the same source as 

others 
- Sterilize water used for drinking, washing and 

cooking by boiling it for ten minutes or treating it 
with chlorine (add 2 drops of chlorine per 1 liter of 
water) 

- Wash your hands with water and soap (for 40-60 
seconds) before and after use of any means of 
transport, or with hand sanitizer (60% alcohol, for 
20-30 seconds) if water and soap are not available 

 

ً مرحب  لنشر التوعّیة  ة صوتیة من المفوضّی ، ھذه رسالة ا
 .من الكولیراحول الوقایة 

 لمنع انتشار الكولیرا؟ المھمة   األخرىما ھي النصائح 
 

لیس فقط غسل یدیك عند تحضیر الطعام،   اً من المھم جد
ً ولكن أیض  : ا

 بعد استخدام المرحاض  -
 قبل األكل  -
 قبل الرضاعة  -
 بعد السعال أو العطس  -
 مریض قبل وأثناء وبعد رعایة  -
 الحیوانات أو فضالت الحیوانات.   مالمسةبعد  -
 قبل وبعد استخدام أي وسیلة نقل  -
 أو بشكل عام عندما تكون یداك متسخة  -
 

 : كما احرص على
 من مصادر موثوقة  ونظیفة  م میاه آمنةاشرب أو استخد -
 إن أمكن، تجنب الشرب من نفس المصدر مثل اآلخرین -
تعقیم المیاه المستخدمة للشرب والغسیل والطبخ بغلیھا   -

(أضف قطرتین من   استخدام الكلور لمدة عشر دقائق أو 
 الكلور لكل لتر ماء) 

  40تتراوح بین  اغسل یدیك بالماء والصابون (لمدة  -
  عقم) قبل وبعد استخدام أي وسیلة نقل، أو بمثانیة 60و

  30و  20تتراوح بین ، لمدة أو أكثر ٪ كحول60الیدین (
 . ثانیة) إذا لم یتوفر الماء والصابون

 
 
 
 

http://www.refugees-lebanon.org/
http://www.refugees-lebanon.org/
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NB: The scripts of these messages are posted to refugees.org. 
Remember you can verify if a message is from UNHCR by 
checking this website.   
www.refugees-lebanon.org (to be spelled out) 
 

معلومة مھمة: تذكر أنھ یمكنك التحقق مما إذا كانت  
الرسالة الواردة ھي من المفوضّیة عن طریق التحقق  

 على الموقع اإللكتروني للمفوضّیة . 
(to be spelled out) lebanon.org-www.refugees 

 
 

Audio Message 5:   
 
Hello, this is an audio message from UNHCR to raise 
awareness on prevention of cholera. 
 
What advice should someone caring for a person with cholera 
follow? 
 
If you are taking care of a person who has cholera, it is 
important that you take care of yourself too by getting as 
much food and rest as possible.    
 
You must also wash your hands before and after taking care 
of a person with cholera, as the disease can be transmitted 
through contact with body fluids. 
 
Wash your clothes after use. If possible, first with water and 
soap, then with water and chlorine, and after that it is 
recommended you leave them to dry in the sun.  
 
The cholera patient’s waste should be placed in a sealed bag 
and decontaminated by pouring Chlorine on it. 
 
For more information how to use chlorine please check: insert 
the link to leaflets 
 
All surfaces must be thoroughly cleaned and disinfected daily.  
 
Be sure to scrub and disinfect: 

- Toilet seats and covers 
- Floors, walls and partitions  
- Hand washing basins  
- Doors and door handles  
- Toilet trash cans and solid wastes should be placed 

in a sealed bag and decontaminated by pouring 
chlorine on it. 
  

NB: The scripts of these messages are posted to refugees.org. 
Remember you can verify if a message is from UNHCR by 
checking this website.   
www.refugees-lebanon.org (to be spelled out) 

ً مرحب  لنشر التوعّیة  ة رسالة صوتیة من المفوضّی ، ھذه ا
 .من الكولیراحول الوقایة 

 
ما ھي النصیحة التي یجب أن یتبعھا الشخص الذي یعتني  

 بشخص مصاب بالكولیرا؟ 
 

إذا كنت تعتني بشخص مصاب بالكولیرا، فمن المھم أن  
الحصول على أكبر قدر  اً من خالل  تعتني بنفسك أیض
 والراحة. ممكن من الطعام  

 
ً یجب أیض غسل یدیك قبل وبعد رعایة شخص مصاب   ا

بالكولیرا، حیث یمكن أن ینتقل المرض من خالل مالمسة  
 سوائل الجسم. 

 
إن أمكن  بالماء والصابون استخدامھم اغسل مالبسك بعد 

  بترك المالبس، ثم بالماء والكلور، وبعد ذلك یُنصح أوالً 
 لتجف في الشمس. 

 
 

في    بمریض الكولیراتخلص من النفایات الخاصة یجب 
من خالل صب الكلور  وتطھیره  كیس محكم اإلغالق 

 علیھ. 
 

لمزید من المعلومات حول كیفیة استخدام الكلور، یرجى  
 اإلطالع على الرابط التالي:  

 
ً یومی  بشكٍل جیدیجب تنظیف وتعقیم جمیع األسطح   . ا

 
 : ما یلي تأكد من فرك وتعقیم

 مقاعد وأغطیة المراحیض  -
 التي تفصل المراحیض الحواجز األرضیات والجدران و -
 غسل الیدینأحواض  -
 بواب األبواب ومقابض األ -
الموجودة في سلة قمامة   النفایات الصلبة  یجب وضع -

  من خالل صب في كیس مغلق وتطھیره   المراحیض
 الكلور علیھ. 

 
مما إذا كانت  معلومة مھمة: تذكر أنھ یمكنك التحقق 

الرسالة الواردة ھي من المفوضّیة عن طریق التحقق  
 على الموقع اإللكتروني للمفوضّیة . 

(to be spelled out) lebanon.org-www.refugees 
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