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COVID19 اإلصابة بفیروس الكورونا
هو عبارة عن مرض مسبب بفیروس كورونا جدید 

یصیب البرش ویدعى  SARS COV2  ؛ ظهر ألول مرة 
يف كانون األول 2019.

كیف ینتقل؟
عرب الطرق التنفسیة، عن طریق رذاذ القطرات الدقیقة 

املنترشة عند السعال أو العطاس؛ وأیضا ینتقل بلمس 
األشیاء امللوثة.

ما هي فرتة حضانته؟
من 2 اىل 14 یوم.

ما األعراض التي یسببها؟
ارتفاع حرارة، صعوبة تنفس، سعال، ضعف عام.  يف 
الحاالت الشدیدة قد یسبب ذات الرئة، قصور كلوي، 
ومضاعفات أخرى. تحدث هذه الحاالت بشكل أكرب 

عند املسنین، أو املصابین بأمراض مزمنة قلبیة أو 
رئویة، أو عند املضعفین مناعیا.

ما هو العالج املتوفر؟
ال یوجد عالج محدد لهذا الفیروس، لكن هناك عالج 

لألعراض واملضاعفات.

طرق الوقایة:
اغسل الیدین بشكل متكرر باملاء والصابون أو مبحالیل 

كحولیة.

تجنب ملس العیون، األنف أو الفم.
تجنب التامس املبارش مع أشخاص یبدون أعراض 

الكریب أو الرشح.
حافظ عىل مسافة حوايل 1.5 مرت بعیدا عنهم.

تجنبوا التواصل مع أشخاص آخرین يف حال ظهور 
أعراض رشح لدیكم ملنع إصابتهم.

عند السعال أو العطاس، غطي 
فمك وأنفك بالجانب الداخيل 

للكوع أو مبندیل یستخدم ملرة 
واحدة، تخلص منه ومن ثم 

اغسل یدیك.
تجنبوا مشاركة الطعام 

وأدوات املائدة أكواب، مناشف، 
منادیل،…  وغیرها دون

يتوجب عىل األشخاص ذوي 
األعراض استخدام كاممات لتجنب نقل العدوى 
لآلخرين، أو لألشخاص املقيمني معهم يف املنزل.  

يتوجب طوال فرتة حالة الطوارئ، عىل الساملني وخاصة 
الكبار يف السن أو ذوي األمراض املزمنة، استخدام 

الكاممة اذا توفرت لديهم يف حال الخروج من املنزل 
أو عند استقبال الزوار )مثال عند لقاء من يجلب لك 

املشرتيات(

ماذا أفعل يف حال ظهور أعراض؟
إذا ظهرت لدیك أعراض تنفسیة هامة )سعال، أمل 

بلعوم، حرارة، ضیق تنفس( یجب علیك االتصال ب 
061 . يف حال كانت األعراض خفیفة، یفضل البقاء يف 

املنزل وااللتزام بالنظافة وقواعد الوقایة الصحیة.


