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  2019مرض الفيروس التاجي 

(COVID-19) 

 ما الذي تحتاج الى معرفته

Disclaimer: This presentation has been developed for educational 

purposes only. It is not a substitute for professional medical advice. 

Should you have questions or concerns about any topic described 

here, please consult your medical professional. 

 10.0 اإلصدار
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2المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة   

Severe Acute Respiratory Syndrome  

(SARS-CoV-2)  

 COVID-19المسبب هو 

 
• SARS-Cov-2 هو فيروس جديد. 

تم تحديد الحاالت األولى من األشخاص المصابين بااللتهاب الرئوي في •

 .2019ووهان ، الصين ، في أواخر ديسمبر 

 11أن الوضع أصبح وباًء في  (WHO) أعلنت منظمة الصحة العالمية•

 2020مارس / آذار 

oانتشار واسع للمرض بين البشر 

oعدد كبير من البلدان قد تضررت 

نظًرا ألن هذا الفيروس جديد ، فإننا نتعلم المزيد طوال الوقت ، وما نعرفه اآلن 

 .قد يتغير فيما بعد
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يصاب معظم الناس من أشخاص آخرين ، عندما يكونون على •

 (.أقدام 6في نطاق مترين أو )اتصال وثيق بهم 

ينتشر من خالل القطيرات التي تنشأ عندما نتحدث أو نسعل أو •

 نغني أو نعطس أو نتنفس بشدة

تدخل هذه القطيرات إلى األنف أو العينين أو الفم أو عند •

 .استنشاق القطيرات المصابة

في األماكن الداخلية ذات التهوية غير الكافية ، انتشر •

COVID-19  إلى األشخاص الذين كانوا على بعد أكثر من

 .أقدام 6مترين أو 

لمس األشياء الملوثة من الممكن أن ينقل هذه القطيرات الى •

/  و إذا لمست وجهك ، يمكن لهذه القطيرات أن تدخل أنفك . يديك

 .فمك/ عينيك 

يمكن لألشخاص المصابين الذين يعانون من أعراض طفيفة أو •

 .COVID-19معدومة أن ينشروا مرض 

؟19-كيف ينتشر مرض كورونا فيروس  
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 :تشمل األعراض الشائعة ما يلي
 ُحمى•

 ُسعال•

 إلتهاب البلعوم•

 تعب/ إعياء•

 ضيق النفس•

تبدأ األعراض بعد يوم واحد تقريبًا من التعرض ، 

يوًما،  14ولكن يمكن أن تصل فترة الحضانة إلى 

 6-5تظهر األعراض على معظم الناس في غضون 

 .أيام

 تبدأ األعراض مثل العديد من األمراض األخرى
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 يمكن أن يسبب أيًضا العديد من األعراض األخرى ، بما في ذلك

 آالم في العضالت/ صداع •

 فقدان مفاجئ لحاستي الشم و التذوق•

 انسداد األنف/ سيالن •

 الغثيان والقيء واإلسهال•

 إسهال•

 طفح جلدي•

.  بعض الناس ليس لديهم أعراض ، ومعظمهم يعانون من مرض خفيف

  .و لكن يمكن أن تكون أألعراض شديدة ومميتة في بعض األحيان

في . يتعافى العديد من المرضى تماًما في غضون أسبوعين تقريبًا

حاالت أخرى ، قد تستمر بعض األعراض مثل السعال وضيق التنفس 

والتعب والخفقان وتقلبات المزاج وصعوبة التفكير والتركيز والعديد 

 .من األعراض األخرى ألسابيع وشهور
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 التشخيص والعالج
نظًرا ألن األعراض تشبه العديد من األمراض 

األخرى ، يلزم إجراء فحوصات مختبرية لغرض 

 (.البلعوم ، فحص الدم/ مسحة األنف )التشخيص 

أظهرت بعض األدوية فوائدها ويتم تقييمها . ال يوجد عالج محدد

 .بشكل أكبر

يمكن عالج األعراض الخفيفة في المنزل بأدوية لخفض 

 .الحمى أو تخفيف األلم

 .إذا كانت األعراض أكثر حدة ، يلزم العالج في المستشفى

يتم إجراء االختبارات فقط في المختبرات 

اعزل نفسك أثناء . قد تتأخر النتائج. المتخصصة

 .انتظار نتائج االختبار
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 الوقاية

 .بمجرد توفره لك COVID-19إذا كنت مؤهالً ، فاحصل على لقاح 

 19-التطعيم ضد مرض كوفيد 

الذين تتراوح )بدأت العديد من البلدان في تلقيح جميع البالغين •

 (.عاًما وما فوق 18أعمارهم بين 

 .راقب عن كثب النصائح الرسمية وبرامج التطعيم في موقعك•

آمنة ويوصى بها لكل من يبلغ من  COVID-19لقاحات •

عاًما فما فوق وخاصة لمن هم في الفئات المعرضة  18العمر 

 .للخطر

استمر في ارتداء القناع وحافظ على التباعد الجسدي بعد •

 .التطعيم
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 الوقاية

 التقليل من انتشار العدوى

في األماكن ( أو قطعة قماش تغطي األنف والفم)ارتِد قناًعا للوجه •

العامة ، خاصةً عندما ال يكون من الممكن االبتعاد عن اآلخرين 

 (.أقدام 6-3)بمسافة مترين إلى متر 

.  إذا كانت لديك أي أعراض حتى لو كانت خفيفة ، فابق في المنزل•

 .اطلب المشورة الطبية و قم باتباع اإلرشادات المحلية

 .اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون•

 .استخدم معقم اليدين الكحولي عندما ال يتوفر الماء والصابون•

ال تستخدم يديك ، بدالً من ذلك استخدم مندياًل . غِطِّ السعال والعطس•

قم برمي المنديل على الفور في سلة المهمالت . أو كمك العلوي

 .واغسل يديك
 .اتبع إرشادات السلطات المحلية في جميع األوقات
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 الوقاية

 التقليل من انتشار العدوى

مفاتيح اإلضاءة ، الدرابزين ، )تجنب لمس األشياء المشتركة •

إذا كان ال بد من لمس . قدر اإلمكان( مقابض األبواب ، إلخ

هذه األشياء ، اغسل يديك أو استخدم المطهر على الفور بعد 

 .تأكد من أنك ال تلمس وجهك. ذلك

قم بتنظيف وتطهير األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر كل •

استخدم . يوم ، وفي كثير من األحيان إذا كنت تعتقد أنها ملوثة

 .أدوات التنظيف العادية

ال تتشارك الطعام والمشروبات واألغراض الشخصية، بما في •

 .ذلك الهواتف المحمولة

• ً  .ال تسافر إذا كنت مريضا
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 الوقاية
 اتبع اإلرشادات المحلية•

 :البس قناعا•

oعندما تكون على اتصال وجًها لوجه مع اآلخرين. 

oعندما ال يمكن تحقيق التباعد الجسدي. 

oإذا كنت من المجموعات المعرضة للخطر. 

o داخل منشأة رعاية صحية أو أماكن عامة أخرى؛ عندما تكون في الداخل ، حتى لو

 .تم االلتزام بالمسافة االجتماعية

 :أرتد كمامةً طبية•

oإذا كنت مريًضا ، حتى لو كانت األعراض خفيفة. 

o إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية لـCOVID-19  أو تنتظر نتائج االختبار. 

oعند رعاية شخص مريض. 

األقنعة وحدها ال تحمي ، لذا يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع تدابير النظافة •

 .األخرى

 .اتبع نصيحة الشركة المصنعة إلرتداء القناع•

يقلل القناع من خطر انتشار 

.الفيروس عند مرتديه  
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 الوقاية

 تجنب التعرض المحتمل للعدوى

 .ابق في المنزل بقدر المستطاع•

حافظ على التباعد الجسدي ، وحافظ على مسافة مترين •

 عن اآلخرين حتى لو بدوا بصحة جيدة( أقدام 3-6)

تأكد من وجود تهوية مناسبة ، . تجنب األماكن المزدحمة•

 .خاصة في األماكن المغلقة

 .اجعل التفاعالت وجهاً لوجه مختصرة•

تجنب المصافحة . حافظ على مسافة عند الترحيب بالزوار•

 .أو التقبيل أو العناق

 .قلل من التجمعات مع األصدقاء والعائلة•
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 الوقاية

 تجنب التعرض المحتمل للعدوى
 .العمل من المنزل إن أمكن•

تجنب وسائل . بقدر اإلمكان ، استخدم وسائل النقل الخاصة•

 .النقل العام

ال تدعهم يسعلون أو  -ابتعد عن األشخاص المرضى •

 .يعطسون عليك

تجنب زيارة المستشفيات والمرافق الطبية األخرى ما لم تكن •

 .بحاجة إلى رعاية طبية
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لقاح 

 اإلنفلونزا

 هل أنت مستعد ل  COVID-19 ؟

 :قُم بإعداد نفسك وعائلتك

تعرف على أرقام خطوط المساعدة الصحية المحلية . راقب الموقف•

 .الخاصة بك وكن على دراية باإلجراءات المحلية

تأكد من إمكانية حصولك على الضروريات مثل الغذاء والماء •

 .واللوازم المنزلية واألدوية

تحدث إلى طبيبك حول أي حاالت طبية مزمنة قد تكون لديك ، •

 .وحاول أن تجعلها تحت السيطرة المثلى

احصل على القدر الموصى به من . حافظ على أفضل صحة ممكنة•

النوم يوميًا ، واتبع نظاًما غذائيًا صحيًا ، وحافظ على نشاط بدني 

 .منتظم

ضع في اعتبارك كيفية تصرفك وإدارتك للموقف إذا فرضت •

 .السلطات قيوًدا لبضعة أسابيع

 .خطط لتكون قادًرا على االعتناء بأحد أفراد األسرة المرضى•

سيقلل هذا من خطر اإلصابة  -احصل على لقاح األنفلونزا •

 .COVID-19باإلنفلونزا الموسمية واحتمال الخلط مع أعراض 
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ال تخرج إلى األماكن . ابق في المنزل إذا كانت لديك أعراض خفيفة•

 .راقب حالتك. العامة

راقب حالتك و اتبع . قلل من االتصال بأفراد األسرة حتى تتعافى•

 .اإلرشادات المحلية للعزل الذاتي

  -استخدم مندياًل أو قناًعا إذا كان متاًحا  -غِط السعال والعطس •

 .واغسل يديك بالصابون والماء

 .إحجز موعداً . اطلب العناية الطبية إذا ساءت األعراض•

استخدم وسائل . ارتِد كمامة في حال احتجت إلى زيارة الطبيب•

 .النقل الخاصة قدر اإلمكان

 ماذا تفعل إذا مرضت
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 عند رعاية شخص مريض في المنزل

 .الحد من عدد مقدمي الرعاية•

 .ال تسمح للزوار والحيوانات األليفة بدخول غرفة المريض•

 .خصص أوانيًا ومناشف وبياضات مخصصة للمريض•

 .ارتِد قناًعا عند رعاية مريض من أحد أفراد األسرة•

تأكد من أن المريض يرتاح جيًدا وأنه يأخذ كفايته من •

 .السوائل

 .انتبه لعالمات المرض الخطرة. راقب األعراض•



16 

 هل هومهم لوقف انتشار الفيروس؟

 الفحص وتتبع نقاط التماس

.  عند نقاط الدخول الكتشاف المرضى" الفحص"يمكن إجراء •

قد يتم سؤالك عن المكان الذي كنت فيه ، ويمكن قياس درجة 

 .حرارتك

"  التحري وتتبع نقاط التماس"يمكن للسلطات الصحية إجراء •

تحديد األشخاص الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب  -

 .COVID-19ب 

 " :أألشخاص-نقاط التماس"قد يُطلب من •

o يوًما حتى ال يصيبوا اآلخرين 14البقاء في المنزل لمدة. 

o يوًما في حالة ظهور أي  14مراقبة وضعهم الصحي لمدة

 .أعراض

 .اتبع نصيحة السلطات الصحية•
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نم جيًدا وتناول . حافظ على نفسك في أفضل صحة ممكنة

 .طعاًما صحيًا وكن نشًطا بدنيًا

التعامل مع التوتر و الضغط العصبي 

 COVID-19أثناء تفشي 

مرهقًا ، ويمكن أن تكون اآلثار   COVID-19يمكن أن يكون 

 .جسدية وعاطفية

 :األشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل التوتر

أو مشاهدتها أو   COVID-19خذ فترات راحة من االستماع إلى أخبار •

 .قراءتها بشكل متكرر ، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي

وتفهم الخطر على نفسك   COVID-19ركز على الحقائق المتعلقة ب •

 .وعلى من تهتم ألمرهم

 .و اجمع المعلومات من مصادر موثوقة. افصل الحقائق عن الشائعات•

 .تواصل مع األصدقاء والعائلة. ابحث عن وقت لالسترخاء•

إذا استمر التوتر في إعاقة أنشطتك اليومية ، فتحدث إلى طبيب أو •

 .شخص تثق به
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 COVID-19لمزيد من المعلومات حول 

 :تابع األخبار والمعلومات من موقع انترناشونال أس أو أس المخصص لهذا الغرض

 

https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov  
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