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وس كورونا الجديد  ي الخاص بفير
 ((COVID-19الدليل اإلرشادي الوقائ 

ي  
  أماكن التجمعاتف 

 

 

 

 

وس  عن الفير
وسات كورونا ) ي CoVفير وسات الحمض النووي الريب  ة من فير د  RNA ( هي عائلة كبير اوح من نزالت الي 

ا تير
ً
ي تسبب أمراض

البر
ق األوسط التنفسية  ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة  (MERS-CoV)الشائعة إىل األمراض األكير حدة مثل متالزمة الشر

، إال أن  معظمتسجيل  تموعىل الرغم من أنه .(SARS-CoVالوخيمة ) ي جمهورية الصير 
 إىل امتد( (COVID-19الحاالت مبدأيا ف 

 عدد من الدول حول العالم.  

 

 (: (COVID-19كيف ينتشر 
بالسددعال أو الدددزفير  ((COVID-19 بعندددما يمددوش الشددخا المصددا  

تلد   وتقوم فإنده يمدوش طدق الق قتدرات مدن السدوائل المصدابة بدالمرض، 
المتددددرات المصدددداحبة لددددعل  بالسددددموا عددددىل األسددددت  واألشدددديا  المريبددددة 

 منه مثل المكاتب أو التاوالت أو الهواتف. 
ومدددددن تدددددم ي تمدددددل المدددددرض عدددددن  ريددددد  لمددددد  األشدددددخاص لتلددددد  األسدددددت  

 الملوتة تم لم  العير  أو الفم أو الوجه. 
ركعل  من الممكن انتمال المدرض إاا ادان الشدخا يمدف عدىل بعدد   مو  

ين مددددددن الشددددددخا المصددددددا  بددددددد  ( والدددددد  عددددددن (COVID-19واحددددددد أو مددددددير
رطريووووووووطراالمباشوووووووولراالذووووووووبير رموووووووو ر وووووووو  رااوووووووو  ا راالتشووووووووب  رموووووووو ر وووووووو   

.ر ن  االصببي 
( يعدانون مدن (COVID-19األشخاص المصاطير  بدد  معظمالعلم بأن  مع

يمدددددر طتجرثدددددة أكدددددير  قووووودأعدددددراض خفيفدددددة ويتعدددددافون منهدددددا، إال أن الدددددبعض 

.  وقدختورة  ي المستشف 
 يحتاج إىل رعاية ف 

ر

 اإلصابة:   ش 
 اإلصابة طير  بعض الفئات مثل:   ش يرتفع 
 كبار السن.   -1
يعددددانون مددددن حدددداالت مرضددددية مثددددل مددددرض السددددكري األشددددخاص الددددعين -2

 وأمراض الملب والرئة. 
ي المناعددددددة وثعددددددض الفئددددددات -3

األشددددددخاص الددددددعين يعددددددانون مددددددن ضددددددعف ف 
 المعرضة لألمراض. 

 
 أعراض اإلصابة: 

ي التدددنف ، وقدددد 
مدددن أطدددرز أعدددراض اإلصدددابة: الحدددق، والسدددعال، وضددد   ف 

دددددددا -تتتدددددددور األعدددددددراض 
ً
إىل التهدددددددا  رئدددددددوي. وقدددددددد تسدددددددبب العددددددددو   -أحيان

ددددددا 
ً
، أو أمراض ي الجهدددددداز المنددددددا ي

ا ف 
ً
مضدددددداعفات حددددددادة لمددددددن يعددددددانون ضددددددعف

 مزمنة، وكبار السن. 
 

ي أماكن التجمعات  COVID-19بعض الترق البسيتة لمنع انتشار 
 ف 

ّود بأحدث التداطير الوقائية الواجب اتخااها يساعد  االستعداد والير 
حيث يمكن عىل وضع ختط لحماية نفس  واآلخرين من العدو ، 

ي أماكن التجمعات العامة. يمكن أن تؤدي 
أن تنتشر العدو  بسهولة ف 

بالعدو  بمعدل  التجمعات العامة إىل ارتفاع نسبة اإلصابة
 لعل  يجب الحرص عىل: 10%

 تجنب األماكن المزدحمة 

 أخع لماح األنفلونزا 

ي يمكن  اتخااها لوقاية 
باإلضافة إىل بعض اإلجرا ات المهمة البر

ي أماكن التجمعات: نفس  
 ومن حول  ف 

 تجنب السفر وأماكن التجمعات عند اإلصابة 

  ل عند الشعور باألعراض، حيث يمكن أن ي المي  
البما  ف 

وس من خالل الشخا المصا  لمدة تصل إىل  ينتشر الفير
 ساعة بعد أن تهدأ األعراض.  24

  الحرص عىل تغتية الفم واألنف عند السعال أو العتاس
ي سلة المهمالتبمحارش ورقية 

ة ف   والتخلا منها مباشر

  الحفاظ عىل مسافة مناسبة عن منتمة التجّمع، ألن
وس ي تمل عن  ري  قترات اللعا  لمسافة تصل إىل  الفير

 أقداش عىل األقل 3

 غسل اليدين وتعميمها بشكل متكرر 

 )األنف، الفم ،  الحرص عىل عدش لم  الوجه )العير 
  لتجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمو 
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