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يعترب فريوس كوفيد19- مرًضا تنفُّسيًّا شديد العدوى 

ميكن أن يصاب جميع األشخاص من كل األعامر 

تشمل أعراض املرض الحمى والسعال وضيق التنفس

األشخاص املصابون بأمراض القلب واألوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنّفيس أو 

مرض السّكري، أو الذين تبلغ أعامرهم 60 عاماً أو أكرث هم عرضة لخطر أكرب بكثري، 

وينبغي عليم أن يتوخوا عناية خاصة باتباع اإلرشادات.

يف الحاالت األكرث خطورة، ميكن أن تسبّب عدوى كوفيد19- االلتهاب الرئوي 

واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ويُؤدِّي أحياناً إىل الوفاة. 

حاليًّا، ال يوجد عالج أو لقاح لكوفيد19-.

األعراض

 منظمة ميديسينز فور هيومانيتي

كيف ينترش كوفيد19-؟

ينترش بواسطة رذاذ التنفس ينتقَّل من شخص مريض إىل اآلخرين من خالل:

   العطس والسعال

   اللّمس البدين، مثل املصافحة 

   ملس أسطح مليئة بالجراثيم و 

ملس عينيك أو أنفك أو فمك بعدها 

    ميكن أن ينترش كوفيد19- يف أي منطقة، بغّض النظر عن املناخ أو الطقس.

كيفية تجنَّب اإلصابة باملرض
تجنب التحية الجسدية واملخالطة  •

عند السعال أو العطس، قم دامئًا بتغطية فمك   •

وأنفك داخل مرفقك املثني أو مبنديل (رسم توضيحي) 

ابتعد عن اآلخرين مبسافة مرتين (6 أقدام)  •

•         • ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك ألن ذلك 

                     ينرش الجراثيم. 

ضع قطعة قامش أو وشاح أو ضامدة                          •                        

                    أو كاممة عىل أنفك وفمك إذا توجب عليك 

                   الخروج إىل أماكن عامة أو إذا كنت مريًضا أو 

    كان شخص قريب منك مريًضا.  

ال تذهب إىل التجمُّعات أو املناسبات.  •

ابَق يف بيتك!  •

اغسل يديك بانتظام بالصابون واملاء الجاري 

أو بواسطة سائل يحتوي عىل الكحول ملدة 

20 ثانية عىل األقل:(رسم توضيحي) 

بعد السعال أو العطس  o

عند العناية باملرىض  o

قبل تحضري الطعام وخالله وبعده  o

قبل تناول الطعام  o

قبل الرضاعة الطبيعيّة وبعدها  o

بعد استخدام املرحاض  o

عندما تكون اليدين متّسختني  o

بعد التّعامل مع الحيوانات أو النفايات   o

الحيوانيّة

ماذا يجب أن تفعلوا يف حال مرضتم

يصبح الشخص ناقالً للعدوى بعد يومني إىل ثالثة أيام 

من التعرض للمرض، حتى ولو مل يظهر عليه أي أعراض. 

قد تستغرق األعراض حتى 14 يوًما يك تظهر. يتعرَّض 

تقريبًا جميع بكوفيد19- للحمى. تحقق من درجة حرارتك 

الجسِميَّة بشكل متكرر.

ابق يف بيتك وابتعد عن اآلخرين مبسافة مرتين (6 

أقدام). عند السعال أو العطس، قم دامئًا بتغطية 

فمك وأنفك داخل مرفقك أو مبنديل. اغسل يديك 

بانتظام. ضع قطعة قامش أو وشاح أو ضامدة أو 

كاممة عىل أنفك وفمك يف كل األوقات. عالج أعراضك 

وانتبه لصحتك. 

ليس هناك دواء محدد لعالج كوفيد19-. املضادات 

الحيوية ال تعالجه. عالج األعراض بتناول أدوية مخفِّفة 

لألمل/الحمى واألدوية املضادة للربد/اإلنفلونزا. ارشب 

الكثري منالسوائل واحصل عىل قسط من الراحة.

إذا اشتدَّ عليك املرض أو شعرت بضيق تنفُّيس، اسع 

للحصول عىل املساعدة الطبية عىل الفور. 

سيصاب الكثري من الناس بكوفيد19-، ولكن سيظهر 

ن  عليهم أعراض بسيطة غري خطرية، وبعد ذلك سيتحسَّ

وضعهم الصحي. عالج نفسك يف البيت وال تُعرِّض 

اآلخرين للخطر. تجنب زيارة منشأة صحيّة إالَّ 

إذا اشتدَّ عليك املرض.

عن طبيعيَّا  يُستحّب للنساء اللوايت ترضِّ

واملصابات بكوفيد19- أن تقمن 

باستخراج الحليب وثم ترك مهمة 

إطعام الرضيع آلخرين لتفادي انتشار 

الجراثيم. 

ال ينقل حليب األّم بذاته الفريوس، ولكن يساعد يف تقوية 

مناعة الرضيع والتي ستساعده يف محاربة املرض.

حافظوا عىل سالمتكم

إعرف الحقائق. ال تهلع.

تذكَّر أنَّ التعاون ملنع انتشار املرض 

إجبارّي عىل الجميع.  املقصود هنا اتِّخاذ 

الخطوات االّزمة لضامن سالمتك، حتى وإن 

كنت تشعر بالصحة وال تعتقد أنك قد 

تعرضت للعدوى.

ملزيد من املعلومات، اتصل بخدمة عمالء 

صحة املجتمع املحيل.

متى يجب ارتداء قطعة قامش أو قناع؟

ارتِد قطعة قامش أو وشاح أو ضامدة أو كاممة عىل أنفك 

وفمك إذا اضطرت إىل الخروج إىل أماكن عامة.  

إذا كنت مريًضا أو إذا كنت ترعى شخًصا مريًضا بأعراض تشبه 

أعراض كوفيد19-، فارتد قطع قامش أو قناع يف كل 

األوقات، حتى بداخل املنزل.

قد يساعد ارتداء القناع يف الحد من انتشار املرض، ولكنَّه ال 

يوقف العدوى لوحده!

كام ال تنفع األقنعة إال إالَّ عند الغسل املتكرر والصحيح 

لليدين. 


