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يقــدم الدليــل االرشــادي للوقايــة مــن مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد -19 ) المعلومــات العلميــة 
الصحيحــة للعامليــن فــي المجــال التوعــوي فــي المجتمــع  (العامــل الصحــي المجتمعــي والمتطوعــون 
المجتمعيــون و المشــاركين فــي الحملــة التوعويــة حــول مرض فيــروس كورونا  كوفيــد- 19) والتــي يجب 

معرفتها واســتيعابها لغــرض نقــل هــذه المفاهيــم بصــورة صحيحــة و مبســطة لــكل مــن الفــرد و 
االســرة و المجتمــع مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى مــن هــم أكثــر تضــررا بهــذا الفيــروس مثــل كبــار 

الســن و تجمعــات النازحيــن و المهمشــين و الالجئيــن 

المقدمة
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تعريف المفاهيم و المصطلحات العلمية و العملية عن فيروس كورونا )كوفيد- 19(.
معرفة أعراض و طرق انتقال و طرق الوقاية من فيروس كورونا )كوفيد- 19(.

توعية المجتمع و تزويدهم بالمعلومات الصحيحة و الرسائل االيجابية للوقاية
 من االصابة بفيروس كورونا )كوفيد- 19(.

القدرة على نقل الرسائل الصحية السليمة و الممارسات االيجابية بسهولة و
 وضوح للوقاية من االصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19 على مستوى

 الفرد - االسرة - المجتمع.
تطبيق الممارسات االيجابية و تغيير السلوكيات و الممارسات السلبية مع التركيز

 على الرسائل االساسية أثناء الحجر الصحي مثل التباعد االجتماعي و االهتمام
 بغسل اليدين بالصابون والتعقيم باستخدام المطهرات.

و يهتم الدليل بالمواضيع التالية:
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تعريف المفاهيم و المصطلحات العلمية و العملية عن فيروس كورونا )كوفيد- 19(.
معرفة أعراض و طرق انتقال و طرق الوقاية من فيروس كورونا )كوفيد- 19(.

توعية المجتمع و تزويدهم بالمعلومات الصحيحة و الرسائل االيجابية للوقاية
 من االصابة بفيروس كورونا )كوفيد- 19(.

القدرة على نقل الرسائل الصحية السليمة و الممارسات االيجابية بسهولة و
 وضوح للوقاية من االصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19 على مستوى

 الفرد - االسرة - المجتمع.
تطبيق الممارسات االيجابية و تغيير السلوكيات و الممارسات السلبية مع التركيز

 على الرسائل االساسية أثناء الحجر الصحي مثل التباعد االجتماعي و االهتمام
 بغسل اليدين بالصابون والتعقيم باستخدام المطهرات.

و يهتم الدليل بالمواضيع التالية:

تعريف فيروس كورونا )كوفيد- 19(

ــا )كوفيــد- 19(: هــو فيــروس مســتحدث  فيــروس كورون
ــن  ــة وتكم ــات التاجي ــن الفيروس ــدة م ــاللة جدي ــو س وه
خطــوره الفيــروس فــي انــه يصيــب الجهــاز التنفســي 
لإلنســان مــع عــدم معرفــة عــالج نهائــي لــه حتــى االن و 
هــو أيضــا فيــروس كبيــر الحجــم ويبقــى علــى االســطح 
لفتــرات طويلــة ولكبــر حجمــه فــان بقــاءه بالهــواء مــدة 
ــاط  ــة اللتق ــره كافي ــذه فت ــاعات وه ــالث الس ــاوز الث ال تتج

ــالمة. ــة والس ــرق الوقاي ــع ط ــم نتب ــروس مال الفي

فيروس كورونا )كوفيد-19( 
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تتمثــل األعــراض األكثــر شــيوعًا لمــرض 
كوفيــد-19 فــي الحمــى والســـــــــعال 
الجــاف وضيــق فــي التنفــس. وقــد يعاني 
بعــض المرضــى مــن اآلالم واألوجــاع، أو 
ــق،  ــم الحل ــح، أو أل ــف، أو الرش ــان األن احتق

أو اإلســهال.
وعــادة مــا تكــون هــذه األعــراض خفيفــة 
النــاس  بعــض  ويصــاب  تدريجيــا.  وتبــدأ 
أي  عليهــم  تظهــر  أن  دون  بالعــدوى 

بالمــرض. يشــعروا  أن  ودون  أعــراض 

ما هي أعراض فيروس كورونا ) كوفيد - 19(
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األيــام   مــرور  مــع  تظهــر 
ــام  ــكل ع ــل بش أآلم المفاص
واستمـــــــــرارية فــي ارتفــاع 

. الجســم  حــرارة  درجــة 

بعــد ذلــك يبــدأ الشــعور بألــم 
بعــد  يومــا  ويــزداد  الحلــق 
ــاف  ــعال ج ــة س ــوم يصاحب ي

ــرارة ــة ح ــي درج ــاع ف وارتف
الجســم أعلــى مــن 37 درجــة 

. ية مئو

األولــى  الثالثــة  األيــام  فــي 
تبــدأ أعــراض خفيفــة تشــبه 

األنفلونــزا.

لمــن هــم ذوي مناعــة ضعيفــة 
ســيصابون باضطرابــات هضميــة 

وربمــا اســهال وقيــئ.

كيفية ظهور اعراض فيروس كورونا )كوفيد- 19(

تكمــن خطــورة فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( فــي حــدوث االلتهــاب الرئــوي ممــا يــؤدي الــى قصــور فــي وظائــف أعضــاء 
الجســم و يــؤدي فــي األخيــر الــى الوفــاة ال قــدر اهلل.
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كيف ينتشر مرض فيروس كورونا )كوفيد-19 (

يمكــن أن يصــاب األشــخاص بعــدوى مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( عــن طريــق األشــخاص 
ــن  ــخص آخرع ــى ش ــخص إل ــن ش ــل م ــرض أن ينتق ــن للم ــروس . ويمك ــن بالفي ــن المصابي اآلخري
طريــق الُقطيــرات الصغيــرة التــي تتناثــر مــن األنــف أو الفــم عندمــا يســعل أو يعطــس الشــخص 
ــة  ــطح المحيط ــى األس ــرات عل ــذه الُقطي ــاقط ه ــد-19( وتتس ــا )كوفي ــروس كورون ــاب بفي المص
بالشــخص. ويمكــن حينهــا أن يصــاب األشــخاص اآلخــرون )المخالطــون( بعــدوى فيــروس كورونــا 

)كوفيــد-19( عنــد مالمســتهم لهــذه األســطح بمجــرد لمــس العيــن أو األنــف أو الفــم.
يمكــن أن يصــاب األشــخاص بعــدوى فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( إ ذا تنفســوا الُقطيــرات التــي 
تخــرج مــن الشــخص المصــاب بالمــرض مــع ســعاله أو زفيــره. ولذلــك يجــب االبتعــاد عن الشــخص 

المريــض بمســافة تزيــد علــى متــر واحــد  )3 أقــدام( علــى األقــل.
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جدول يوضح مدة بقاء الفيروس بإماكن مختلفة

3 ساعاتالهواء

24 ساعةالورق المقوى 

4 ساعاتالنحاس

72 ساعةالبالستك

عدد الساعات التي يبقى فيها الفيروس على قيد الحياةنوع السطح / الوسط

مدة كمون الفيروس في جسم االنسان قبل ظهور االعراض: 

اعتمــد العلمــاء 14 يومــا ، رغــم ان بعــض الدراســات واألدلــة تقــول ان مــدة الكمــون قــد تصــل الــى 24 يومــا 
دون ظهــور اعــراض علــى المصــاب.
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طرق انتقال عدوى فيروس كورونا )كوفيد- 19(

يمكن للفيروس االنتقال بعدة طرق منها:

مــن  المباشــر  االنتقــال 
خــــــــــالل رذاذ المريـــــض 
او  الفــم  مــن  المتطايــر 
او  العطــس  اثنــاء  االنــف 

الســعال.

ــاشرة  ــالطة المبـ المخــــــ
. للمصابيــن 

المبـــــاشر  االنتقـــــال غيــر 
مــن خــــــالل مـــــــالمسة 
االســطح واألدوات الملوثــة 
بالفيــروس ثــم مالمســة 
العينيــن او االنــف او الفــم.
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لضمــان عــدم بقــاء الفيــروس باليــد و منــع دخــول الفيــروس عبــر منافذ الجســم العينيــن والفم 
واالنــف يجب :

غسل اليدين بالماء و
الصابون بشكل

مستمر لمدة ال تقل 
عن عشرين ثانية.

بالنظافــة  االهتمــام 
الشــخصية فــي جميع 

األوقــات.

ــن  ــس العيني ــب لم تجن
ــف . ــم او االن او الف

عـــــــــــــن  االمتنــــــــاع 
ــاق. ــة او العن المصافح

طرق الوقاية من فيروس كورونا )كوفيد- 19(
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ــد  االبتعــاد مســافة تزي
كل  عــن  متــر  علــى 
أي  فــي  حولــك  مــن 
او  كالطوابيــر  مــكان 
الكبيــرة. التجمعــات 

تطبيـق الحـجر الـمنزلي 
لـلـمـصـابـيـــن بـنـــزالت 
الـمـنـــزل  فـــي  الـبـــرد 
وتجنــب مخالطتهــم 

المباشــرة.

ــل  ــتخدم المنادي ــاس اس ــعال والعط ــد الس عن
الورقيــة و رميهــا فــي المــكان المخصــص فــور 

ــتخدامها. ــن اس ــاء م االنته

اذا لــم تتوفــر مناديــل أثنــاء الســعال/العطاس 
فيمكــن ثنــي الــذراع بديــال مؤقتــا.

طرق الوقاية من فيروس كورونا )كوفيد- 19(
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بلل وأفرك الصابون بيديك

أغسل بين األصابع وتحت األضافر

أغسل ظهر وراحة اليدين

أشطف اليدين معًا 
بماء نظيف 

أنفض اليدين لتجيفيهما

1

4

3

2

5
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التدابير الوقائية األخرى في حال انتشار مرض فيروس كورونا )كوفيد- 19(

تجنــب االماكــن المزدحمــة و ينصــح بالجلــوس 
ــت ــي البي ف

ــاع التــام عــن المصافحــة والتقبيــل و  االمتن
العنــاق واالكتفــاء بالســالم تحيــة.

اســتخدام معقمــات اليديــن عنــد دخــول أي 
منشــأة او محــل وعنــد العــودة الــى البيــت.

االكثــار مــن شــرب المــاء والســوائل الدافئــة 
والليمــون والبرتقــال - فيتاميــن ســي.
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احتفــظ بمســافة تزيــد علــى متــر واحــد )3 أقــدام( بينــك 

ــديد  ــت ش ــس. إذا كن ــعل أو يعط ــخص يس ــن أي ش وبي

الُقطيــرات،  هــذه  تتنفــس  أن  يمكــن  منــه  االقتــراب 

بمــا فــي ذلــك فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19( اذا كان 

ــه. ــًا ب ــخص مصاب الش

اثنــاء الجلــوس  اســتخدام الكمامــات الواقيــة 
مــع اكثــر مــن اثنيــن او عنــد الخــروج مــن المنــزل .

رش األســطح التــي تــم لمســها بعــد الخــروج 
مــن المنــزل والعــودة اليــه بالكلوريــن او االيثانــول 
ــور او  ــى الكل ــوي عل ــرى تحت ــرات أخ ــة مطه او أي

ــول. الكح

طهي الطعام جيدا.

التدابير الوقائية األخرى في حال انتشار مرض فيروس كورونا )كوفيد- 19(
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االهتمــام بطــرق التخلــص مــن النفايــة وتعقيمهــا بالكلوريــن قبــل إخراجهــا مــن المنــزل 
اذا كان فــي المنــزل احــد المشــتبهين بالمــرض او يكمــن فــي الحجــر المنزلــي.

 االهتمــام بالصحــة ورفــع المناعــة عبــر الراحــة والنــوم مبكــرا لرفــع وتعزيــز مناعــة 
الجســم ، ممارســة الرياضــة و التغذيــة الجيــدة.

يمكــن اســتخدام معقــم اليديــن الكحولــي لتطهيــر اليديــن غيــر المتســخة بوضــع 
معقــم اليديــن الكحولــي علــى كــف أحــدى اليديــن ثــم فــرك اليديــن معــا ، مــع تغطيــة 

جميــع أســطح اليديــن واألصابــع حتــى تجــف اليديــن.

تجنــب لمــس عينيــك وأنفــك وفمــك ألن اليديــن تالمــس العديــد مــن األســطح ويمكنهــا 
أن تلتقــط الفيروســات.

ــن  ــم. ويمك ــف أو الف ــن أو األن ــى العيني ــروس إل ــالن الفي ــا ينق ــدان فإنهم ــت الي وإذا تلوث
ــرض. ــك بالم ــذ ويصيب ــذه المناف ــق ه ــن طري ــم ع ــل الجس ــروس أن يدخ للفي

لبس القفازات و الكفوف التي تستخدم لمرة واحدة اذا  اضطررت للخروج من المنزل .

التدابير الوقائية األخرى في حال انتشار مرض فيروس كورونا )كوفيد- 19(
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تأكــد مــن اّتباعــك أنــت والمحيطيــن بــك لممارســات النظافــة الجيــدة و تنفــس هــواء نقــي.
ويعنــي ذلــك أن تغطــي فمــك وأنفــك بكوعــك المثنــي أو بمنديــل ورقــي عنــد الســعال أو 
العطــس، ثــم التخلــص مــن المنديل المســتعمل علــى الفــور . إن الُقطيرات تنشــر الفيروس. 
وباّتبــاع ممارســات التنفســية الجيــدة تحمــي األشــخاص مــن حولــك مــن الفيروســات مثــل 

فيروســات البــرد واألنفلونــزا وكوفيــد-19 . 

إلزم المنزل إذا:
  - شعرت بالمرض.

  - إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.

التمــس الرعايــة الطبيــة واتصــل بمقــدم الرعايــة قبــل التوجــه إليــه. واّتبــع توجيهــات 
ــه  ــمح ل ــة سيس ــة الصحي ــدم الرعاي ــبق بمق ــك المس ــة. واتصال ــة المحلي ــلطات الصحي الس
بتوجيهــك ســريعًا إلــى مرفــق الرعايــة الصحيــة المناســب. وسيســهم ذلــك فــي حمايتــك 

ــدوى. ــواع الع ــائر أن ــات وس ــار الفيروس ــع انتش ومن

ممارسة التنفسية الجيدة
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 ينبغــي علــى الجميــع تغطيــة الفم و االنــف بقطعة 
ــن  ــروج م ــد الخ ــات عن ــتخدام الكمام ــاش او باس قم
المنــزل او عنــد التواجــد فــي اماكــن يشــتبة فيهــا 
وجــود حــاالت مصابــة بفيــروس كورونــا . كمــا ينبغي 
اســتخدام الكمامــات لــكال مــن العامليــن الصحييــن 
ــذه  ــه به ــتبه بإصابت ــخص يش ــة لش ــي الرعاي ومقدم
العــدوى أو بالمخالطــة الوثيقــة لشــخص ســافر إلــى 
مناطــق انتشــرت فيهــا العــدوي وُأصيــب بالمــرض 
مثــل  تنفســية  بأعــراض  المصابيــن  أواألشــخاص 
الحمــى والســعال أو ُيشــتبه بإصابتــه بعــدوى فيروس 

ــد-19 (. ــا )كوفي كورون

ضرورة تغطية الفم و األنف
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قبــل لمــس الكمامــة، نظــف يديــك بفركهمــا بمطهــر 
. والصابــون  بالمــاء  بغســلهما  او  كحولــي 

أمســك الكمامــة وافحصهــا للتأكــد مــن أنهــا غيــر ممزقــة 
او مثقوبــة .

حــدد الطــرف العلــوي مــن الكمامــة أوموضــع الشــريط 
المعدنــي .

تأكــد مــن توجيــه الجانــب الصحيــح مــن الكمامــة إلــى 
الملونــة(. )الجهــة  الخــارج 

الشــريط  علــى  اضغــط  وجهــك.  علــى  الكمامــة  ضــع 
المعدنــي أو الطــرف المقــوى للكمامــة ليتخذ شــكل أنفك 
لتغطــي فمــك  الكمامــة  الســفلي مــن  الجــزء  اســحب 

. وذقنــك 

طريقة وضع الكمامة
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الشــريط  بنــزع  الكمامــة  اخلــع  االســتخدام،  بعــد 
المطاطــي مــن خلــف األذنيــن مبعــدًا الكمامــة عــن 

ومالبســك. وجهــك 
تجنــب مالمســة أجــزاء الكمامــة التــي يحتمــل أن تكــون 

ملوثــة .
تخلــص مــن الكمامــة المســتعملة علــى الفــور برميهــا 

فــي صنــدوق نفايــات مغلــق.
بفركهمــا  الكمامــة  مالمســة  بعــد  يديــك  نظــف 
بمطهــر كحولــي، أوغســلهما بالمــاء والصابــون إذا كانتا 

بوضــوح. متســختين 

كيفية التخلص من الكمامة بعد استخدمها
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اخلـــــــع الكمامة والقفازات بحيــث ال تلمس يديك 
ســطحها الخارجي الذي كان معرض للهواء و ذلك 
بســحب الكمامــة مــن الخلــف الــى االمــام، كذلــك 
القفــازات اســحب األولــى مــن الوســط ثــم اســحبها 
الخارجيــة  علــى  الداخليــة  الجهــة  تقلــب  بحيــث 
ــع  ــحب بأصب ــدوء اس ــة وبه ــدك الثاني ــا بي ــم ضعه ث
األولــى القفــازة الثانيــة مــن الداخــل واســحبها الــى 
الخــارج دون لمــس الجلــد ثــم تخلــص منهــا فــي 

ســلة النفايــات .

إرشــادات خلع الكمامات والقفازات
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تــم تنظيف االســطح و تعقيمها بالماء 
كذلــك  أساســي.  بشــكل  والصابــون 
مــادة  علــى  الحتوائهــا  بالمبيضــات 
والمعقمــات  المطهــرات  الكلورمــن 
المســتخدمة فــي مكافحــة فيــروس 

كورونــا.

مالحظات:
عـــــــــدم خلــط المنظفـــــات مــع 
بعضهــا البعــض ، الن بعــض األنــواع 

تزيــد خطورتهــا عنــد الخلــط.
الحــذر عنــد التعامل مــع المعقمات 
والمطهـــــــرات والقفــــازات وتجنب 

مالمســة النار لســرعة اشــتعالها.

إجراءات تعقيم األسطح
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مصطلحات و مفاهيم هامة يحتاج المجتمع معرفتها

علــى العامــل المجتمعــي والمتطــوع فهــم التعاريــف فهمــا جيــدا وإيصالهــا للمجتمــع 
بشــكل شــفاف وصحيــح وواضــح.

الحالة المشتبهة:

ــت  ــس أو اختلط ــة تنف ــعال - صعوب ــى - س ــراض  حم ــا األع ــرت عليه ــتبهه ظه ــة مش أي حال
بحالــة مؤكــدة قبــل14 يومــا مــن ظهــور األعــراض. كمــا يعتبر الشــخص المخالــط لحالــة كورونا 
و الــذي قــد يشــارك نفــس الغرفــة و نفــس الســكن مع شــخص مصــاب بفيــروس كورونــا حالة 

. مشتبهة

الحالة المؤكـــدة : 

أي حالة تم تأكيدها بالفحص المخبري او الفحص السريري.
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هــو فصــل االفــراد االصحــاء المشــتبه تعرضهــم 
و  االفــراد  بقيــة  عــن  كورونــا  فيــروس  لمــرض 
تقييــد حركتهــم و بقاءهــم بأماكــن مخصصــة 
مــن قبــل الجهــات المختصــة حتــى تنتهــي فتــرة 
ــن  ــع القادمي ــز ومن ــل حج ــة. مث ــتباه باإلصاب االش
مــن بلــد اخــر ظهــر فيــه حــاالت مؤكــدة مــن 
فيــروس كورونــا العبــور مــن المنافــذ دون البقــاء 
لمــدة 14 يومــا كأجــراء وقائــي حتــى يتــم التأكــد 

مــن خلوهــم مــن المــرض.

الحجر الصحي
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هــو فصــل المرضــى المصابيــن بالعــدوى عــن األشــخاص 
االصحــاء وتقييــد حركتهــم ببقائهــم فــي المرافــق 
الصحيــة )المستشــفيات المخصصــة للمعالجــة( لتلقي 
العــالج والرعايــة الطبيــة حســب الحالــة حتــى شــفاء 

ــض. المري

العزل الصحي
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هــو بقــاء الشــخص املشــتبه اصابتــه بــاي اعــراض فيــروس كورونــا فــي 

غرفــه معزولــة داخــل املنــزل وعــدم االختــالط ببقيــة أعضــاء االرسه ملده 14 
م يو

5

العزل المنزلي
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معايير وشروط العزل المنزلي :

خـــصص غـرفة وحـــمام لـلمـريض ال يـــستخدمها بقية 
افــراد االســرة اثناء االشــتباه بالمرض . وخصــص له أدوات 
وأوانــي خاصــة ال يســتخدمها بقيــة أفراد األســرة. بحيث 
المصــاب  للشــخص  خــاص  بشــكل  تعقيمهــا  يتــم 

ــروس. بالفي

وفــر لــه المعقمات الالزمــة لتعقيم االســطح والنفايات 
الخاصــة به قبــل ان يخرجها.

تعامــل مــع ادواتــه المصــاب بحذراثنــاء التنظيــف و ذلك 
بالوقايــة بالكمامــات والقفازات.

قــدم لــه االكل والخدمــة مــن بــاب الغرفــة و اطلــب 
منــه تهويــة الغرفــة وفتــح الشــبابيك.
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التنظيف النهائي لغرف العزل للحالة المصابة

ــراءات  ــف إج ــيقوم بالتنظي ــن س ــع م ــب ان يتب يج
الســالمة الشــخصية قبــل البــدء بالتنظيــف  لبــس 
المالبــس العازلــة مــع تغطيــة الــرأس وجميــع 

ــة. ــارة + الكمام ــازات + النظ ــراف+ القف األط
ــس  ــرير ومالب ــات الس ــة ومالي ــن اغطي ــص م التخل
المريــض. )اذا اشــتدت الحالــة وتــم التأكــد مــن 

ــة(. اإلصاب
تخلص من أدوات المريض.

تنظيــف الغرفــة والحمــام الــذي كان يســتخدمه 
المريــض بالمعقمــات والــرش لجميــع االســطح 

ــات. بالمعقم

28



كيفية التعامل مع نفايات و ادوات المريض

يجب التخلص 
من النفايات 

الخاصة 
بالمريض 

كالمناديل 
الورقية 
للمريض 
بطريقة 
سليمة .

التخلص من 
االبر والكمامات 

والقفازات 
المستخدمة 

من قبل 
المريض أو من 
قام باالعتناء 

به .

تعقيم 
األدوات التي 

تدخل بها من 
خارج المنزل 
كاألكياس 
والكراتين 

والعلب

تعقيم ماليات 
السرير ومالبس 

المريض 
بالصابون و 
بمعقمات 
التنظيف.
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ــة التــي  هــل هنــاك عــالج يجــب ان يتوفــر بالمنــزل ؟ ومــاذا عــن االدوي
ــي؟ ــل االجتماع ــر التواص ــداول عب تت

ال يوجــد عــالج بعينــه وال يجــب ان يســتخدم المريــض المشــتبه باإلصابــة 
بفيــروس كورونــا أدويــه دون قــرار

الطبيب.

هنــاك مــن االهــل مــن أتــى مــن الســفر وال نريــد ان يبقــى فــي الحجــر 
الصحــي ؟

علــى الجميــع الوعــي التــام ان دخــول أي مســافر دون بقاءه بالحجــر الصحي 
هــي مخاطــرة بإدخــال الفيــروس بــدون وعــي الــى البلــد ، ولــذا علــى الجميــع 
استشــعار الخطــر والتأكيــد لألهــل العائديــن مــن الســفر علــى أهميــة الصبــر 

والبقــاء فــي الحجــر الصحــي كامــل المــدة.

أسئلة تهم المجتمع و تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض
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هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا )كوفيد- 19(؟
يعــد الثــوم طعاًمــا صحًيــا، ويتميــز باحتوائــه علــى بعــض الخصائــص المضــادة للميكروبــات. 
بفيــروس كورونــا  العــدوى  الثــوم يقــي مــن  تنــاول  أن  يثبــت  ومــع ذلــك، ال توجــد مــا 

)كوفيــد-19(.

الــة فــي الوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد  هــل المضــادات الحيويــة فعَّ
وعالجــه؟ 

ال، ال تقضــي المضــادات الحيويــة علــى الفيروســات، بــل تقضــي علــى الجراثيــم فقــط . يعــد 
فيــروس كورونــا

المســتجد مــن الفيروســات، لذلــك يجــب عــدم اســتخدام المضــادات الحيويــة فــي الوقايــة 
منــه أو عالجــه . ومــع ذلــك، إذا تــم إدخالــك إلــى المستشــفى بســبب فيــروس كورونــا 
المســتجد، فقــد تحصــل علــى المضــادات الحيويــة الحتماليــة إصابتــك بعــدوى جرثوميــة 

ــة. مصاحب

هل هناك أي أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو عالجه؟
حتــى االن، ال يوجــد أي دواء محــدد ُموصــى بــه للوقايــة مــن فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( 
أوعالجــه ويجــب أن يحصــل المصابــون بالفيــروس علــى الرعاية المناســبة لتخفيــف األعراض 
وعالجهــا، كمــا يجــب أن يحصــل المصابــون بمــرض وخيم علــى الرعايــة الداعمــة الُمثلى. وال 

تــزال بعــض العالجــات تخضــع لالســتقصاء وســيجري اختبارهــا مــن خــالل تجــارب ســريرية.
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هل ينتشر فيروس كورونا )كوفيد-19( عن طريق الهواء لمسافات طويلة؟
ــا  ــي يفرزه ــرات الت ــق القطي ــن طري ــا ع ــل أساس ــي ينتق ــاز التنفس ــات الجه ــن فيروس ــروس م ــو في ه
شــخص مصــاب أثنــاء الســعال أو العطــس، أو عــن طريــق قطيــرات اللعــاب أو إفــرازات األنــف. وال يمكن 
أن ُتنقــل هــذه القطيــرات بالهــواء لمســافة بعيــدة بســبب ثقلهــا. ويمكنــك أن ُتصــاب بالعــدوى أيًضــا 
نتيجــة مالمســة العينيــن أ و الفــم أو األنــف بعــد مالمســة ســطح ملــوث. ولحمايــة نفســك، نّظــف 

يديــك بشــكل متكــرر باســتخدام مطّهــر كحولــي لليديــن أو اغســلهما بالمــاء والصابــون.

ــا )كوفيــد-19( نتيجــة مالمســة األشــياء مثــل العمــالت  هــل يمكــن أن ينتشــرفيروس كورون
الورقيــة أو النقديــة؟

تشــير المعلومــات األوليــة إلــى أنــه يمكــن لفيــروس كورونــا )كوفيــد-19( البقــاء حيــا علــى األســطح 
ــن  ــد- 19( ع ــا )كوفي ــروس كورون ــّوث بفي ــا للتل ــيء م ــرض ش ــن أن يتع ــر. ويمك ــاعات أوأكث ــع س لبض
طريــق شــخص مصــاب بالعــدوى فــي حــال ســعاله أو عطســه أو مالمســته لــه. ويكــون خطــر اإلصابة 
بفيــروس كورونــا المســتجد نتيجــة مالمســة األشــياء، بمــا فيهــا العمــالت المعدنيــة أو األوراق النقدية، 
ضعيفــا للغايــة إذا تــم التقيــد بقواعــد نظافــة اليديــن علــى النحــو الصحيــح. إن تنظيــف يديك بشــكل 
متكــرر باســتخدام مطّهــر كحولــي لليديــن أو غســلهما بالمــاء والصابــون هــي أفضل وســيلة لحماية 

نفســك مــن الفيــروس.

مــن هــم االكثــر عرضــة لإلصابــة بعــدوى فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( كبــار الســن أم صغــار 
الســن األطفــال؟

يمكــن أن ُيصــاب األشــخاص مــن جميــع األعمــار بفيــروس كورونــا )كوفيــد-19( و يبــدو أن كبــار الســن 
رّي، وأمــراض القلــب(  واألشــخاص المصابيــن بحــاالت مرضيــة ســابقة الوجــود )مثــل الَرْبــو، وداء الُســكَّ

هــم األكثرُعرضــة لإلصابــة بمــرض وخيــم فــي حــال العــدوى بالفيــروس.
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هــل حــاالت الوفيــات اكثــر مــن الحــاالت التــي قــد تتعافــى مــن مــرض 
كورونــا )كوفيــد-19(؟

يتوفــى نحــو 20% مــن االشــخاص الذيــن ُأصيبــوا بالمــرض و يتعافــى معظــم 
األشــخاص نحــو 80% مــن المــرض دون الحاجــة إلــى عــالج خــاص. وتشــتد حــدة 
ــدوى  ــون بع ــخاص يصاب ــن كل 6 أش ــا م ــد تقريب ــخص واح ــدى ش ــرض ل الم
فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( و خاصــة مــن يعانــون مــن صعوبــة التنفــس. 
وتــزداد احتمــاالت إصابــة المســنين واألشــخاص المصابيــن باالمــراض المزمنــة 

مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم أو أمــراض القلــب أو داء الســكري.

دون  االشـخـــاص  مــن   %80 يـتـعــافـــي 
خــاص عــالج  الــى  الـحـاجـــة 
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