
 

   
 
 
 

ARABIC 

 انتبــھ، معلومـات تھم صحتــك
ما ھو فیروس كورونا؟   

ومن المعروف أن عدداً من فیروسات  ن،فصیلة كبیرة من الفیروسات التي تسبب المرض للحیوان واإلنسا وكورونا ھس فیرو
 تنفسیة الخطیرة. بشر حاالت عدوى الجھاز التنفسي التي تتراوح حدتھا من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض الللكورونا تسبب 

 
 

؟19-ما ھو مرض كوفید  
 :االتي یعني 19-كوفید ستجد ( ومصطلحیسببھ فیروس كورونا المُ  لعدوى،شدید اھو مرض  19-مرض كوفید

 فیھا ظھر التى السنة ھي 19 و باإلنجلیزیة مرض ومعناھا دیزیس اختصار) د(، فیروس اختصار) فــي( ،كورونا اختصار)كو(
 في مدینة یوھان الصینیة  ظھورھم علم بوجود ھذا الفیروس وھذا المرض المستجدین قبل  ولم یكن ھناك أي، )المرض

 .2019دیسمبر  في

 
؟19ماھي األعراض التى تظھرعلي الشخص المصاب بكوفید   

 يوف الجاف، والسعال والشعورباإلرھاق اإلرتفاع الشدید في درجة الحرارة في 19-كوفید لمرض شیوعاً  األكثر األعراض تتمثل
 التنفس قد تؤدي فى بعض الحاالت الى الوفاة.وصعوبة في  الحاالت األشد قد یصاب المریض بالتھاب رئوي

 
؟2019-كوفید لمرض عالج أو دواء أو لقاح ھناك ھل  

عالج جمیع  ینبغي ولذلك عالجھ، أو 19-كوفید مرض من للوقایة للفیروسات مضاد محدد دواء أو لقاح ھذا یومنا حتى یوجد ال
وجھ السرعة، أما المصابین الذین یعانون من أمراض مزمنة  المصابین بالفیروس حسب االعراض التى تظھر على كال منھم على

التخاذ االجراءات الالزمة لھم، وھناك حاالت یتم شفائھا من المرض بعد تلقیھا  مسبقة فالبد من نقلھم للمستشفیات المتخصصة
 ویسعي العلماء حالیا فى البحث عن لقاح ضد ھذا الفیروس المستجد. الرعایة الطبیة المناسبة.

 
ن ھو الشخص المعرض لإلصابة بمرض خطیر؟م  
أن أكثر الناس تعرضا للخطر ھم كبار  )، فنجد19كورونا المستجد(كوفید  لفیروس لقاح الكتشاف جاریا البحث وحتى االن مازال 

ومرضى السن واألشخاص الذین یعانون من امراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والذین یعانون من أمراض الرئتین والقلب 
 السرطان والسكر.

 
 



 ماذا یمكنني فعلھ لحمایة نفسي ومنع إنتشار العدوى؟
 

 التالیة: االحتیاطات بإتباع منھ والوقایة بھ اإلصابة خطر لتقلیل الخطوات بعض إتخاذ  •

 

 والصابون أو بمحلول كحولي إلزالة الفیروس من الیدین.غسل الیدین بصفھ متكرره بالماء  •

 

ة على مسافة األمان وتكون على األقل مسافة متر بین األشخاص حیث ان ظالمحاف •
الفیروس یمكن ان ینتقل عن طریق الكحة او العطس أو التنفس من خالل المسافات 

 .القریبة
 
 

 

االیادي تلمس أسطح عدیدة من  تجنب لمس العینین أو الفم أو األنف بالیدین حیث أن •
المحتمل أن تكون ملوثة بالفیروس وبالتالي ینتقل الى الجسم من خالل الفم او األنف أو 

 العینین .

 

استخدام المنادیل الورقیھ لتغطیة األنف والفم عند العطس أو السعال واذا لم تجد استخدم  •
 .العدوى الیھممرفق الذراع (زاویة الكوع) حتى تحمي من حولك من انتقال 

 
 

 تجنب المصافحة والمعانقة ، لألسباب التي سبق ذكرھا •

 
 

التزم بیتك فى حالة الشعور بالتعب أو وجود سعال أو ارتفاع فى درجة الحرارة أو  •
وبھذا ، الشعور بصعوبة فى التنفس وعلیك باإلتصال بالطبیب إلعطائك التعلیمات المناسبة

 فى عدم إنتشار الفیروس أو العدوى.الشكل ستكون فى أمان وسوف تساھم 

 
 

 
 

 

 

 

All the measures included in the present leaflet follow what established by the  

world health organization (WHO) 
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