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وس كورونا الجديد  ي الخاص بفير

 ((COVID-19الدليل اإلرشادي الوقائ 
  المنازل داخل  

 

 

 

  

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 الوخيمة  (MERS-CoV)الشائعة إىل األمراض األكير حدة مثل متالزمة الشر

(SARS-CoV). إال أن  معظمتسجيل  تموعىل الرغم من أنه ، ن ي جمهورية الصير
 عدد من إىل امتد( (COVID-19الحاالت مبدأيا فن

 الدول حول العالم.  

 

 (: (COVID-19كيف ينتشر 
تلك الق رات  وتقومبالسخخخخعال أو الزفير فينه يقوم ق قالق ق رات من السخخخخوائل المصخخخخابة بالمرض،  ((COVID-19 بعندما يقوم الشخخخخخم المصخخخخا  

 المصاحبة لذلك بالسقوط عىل األس ح واألشياء القريبة منه مثل المكاتب أو ال اوالت أو الهواتف. 
ن أو الفم أو الوجه.   ومن ثم ينتقل المرض عن قريق لمس األشخاص لتلك األس ح الملوثة ثم لمس العير

ركذلك من الممكن انتقال المرض إذا كان الشخخخخخخخخخخخخم يقف عىل بعد  ين من الشخخخخخخخخخخخخم المصخخخخخخخخخخخا  بخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  مت  طريقر( وذلك عن (COVID-19واحد أو مير
ةرمنرخاللرالرذاذرالمتطايررمنرهؤالء .ررالمخالطةرالمباشر ن  المصابي 

ن بخخخخخخخخخخخخخ  معظمالعلم بأن  مع  وقديمر قتجربة أكير خ ورة  قد( يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها، إال أن البعض (COVID-19األشخاص المصاقير

 . ي المستشفن
 يحتاج إىل رعاية فن

ر

 اإلصابة:  خطر
ن بعض الفئات مثل:  خطريرتفع   اإلصابة قير
 كبار السن.   -1
 يعانون من حاالت مرضية مثل مرض السكري وأمراض القلب والرئة. األشخاص الذين -2
ي المناعة وبعض الفئات المعرضة لألمراض. -3

 األشخاص الذين يعانون من ضعف فن
 

 أعراض اإلصابة: 

ي التنفس، وقد تت ور األعراض 
ا -من أقرز أعراض اإلصخخابة: الح ، والسخخعال، وضخخ ق فن

ً
إىل التها  رئوي. وقد تسخخبب العدوم معخخاعفات حادة  -أحيان

ا مزمنة، وكبار السن. 
ً
، أو أمراض ي الجهاز المناعي

ا فن
ً
 لمن يعانون ضعف

 

وس لمنعاقير الوقائية التد  ((COVID-19كورونا   اإلصابة بفير

 ن بأي عدوم تنفسية.  تجنب االتصال  المباشر مع األشخاص المصاقير

  .ن واألنف والفم قبل غسيل اليدين  تجنب لمس الع نير

  عىل تغ ية الفم واألنف عند الع اساحرص . 

  بالماء والصاقون لمدة  اليدينغسل 
ً
 أو استخدام المعقمات.  ثانية عىل األقل 20جيدا
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وس كورونا  التداقير الوقائية للحاالت المشتبه ق صاقتها  : أو الحاالت  ((COVID-19بفير ي المستشفن

 المؤكدة ولكن ال تحتاج إىل البقاء فن

 -  ل. سيقوم ن  المختصون قتق يم الحالة الصحية وتحديد إمكانية البقاء بالمين

 -  ل عىل الحاالت المصابة اتباع التاىلي حبر يتم
ن ي المين

ي حال تم اتخاذ القرار ق مكانية البقاء فن
أكيد فريق الرعاية الصحية ق مكانية العودة إىل تفن

 العادية:  األنش ة

  .ل باستثناء الحصول عىل الرعاية الصحية ويشمل ذلك عدم الذها  إىل العمل أو األماكن العامة أو المدرسة ن ي المين
 البقاء فن

  ل. العزل وذلك بعدم مخال ة األشخاص اآلخرين ن ي نفس المين
 الذين يعيشون فن

 ي حال التعامل القريب مع األشخاص اآلخرين الحد من االتصال المباشر مع اآلخرين قدر اإلمكان
 . ولبس الكمامة فن

 ي حا
 . إىل المستشفن من و ل التنقل لبس الكمامة فن

  ي سلة المهمالت.  الع اس ثمأو بمنديل عند  السعال األنف والفم تغ ية
 رميه فن

  بالماء والصاقون لمدة  اليدينغسل 
ً
، ساالع  السعال أو  ؛ وبعد  ثانية عىل األقل ؛ خاصة بعد الذها  إىل الحمام ؛ قبل األكل 20جيدا

 ٪ من الكحول. 95٪ إىل 60م هر يدين يحتوي عىل  استخدامإذا لم يكن الصاقون والماء متوفرين ، 

  .تجنب مشاركة األدوات الشخصية 

 ي  حرص عىل ال
ي يتم لمسها بشكل متكرر  التنظيف الروت بن

لية.  لألس ح واألدوات البر ن  باستخدام مواد التنظيف المين

  .مراقبة األعراض بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الصحية 
 

 937لطلب المساعدة اتصل على 

 
ي حال وجود حالة التداقير الوقائية  

وس كورونا  مشتبه ق صاقتها ألفراد األشة فن ي  مؤكدة ولكن ال تحتاج إىل البقاءأو حالة  ((COVID-19بفير
فن

 :  المستشفن

  ي اتباع التعليمات الصحية وتناول األدوية الموصوفة. مساعدة المريض
 فن

  .متابعة الحالة واالتصال بالجهات الصحية لتقديم المساعدة 

  .ورية ي غرفة أخرم ومنع الزيارات غير الضن
 عدم مخال ة المصا  والبقاء فن

  .ل ن  التأكد من تهوية المكان داخل المين

  بالماء والصاقون  اليدينغسل 
ً
م هر يدين  استخدامإذا لم يكن الصاقون والماء متوفرين ، ، و ثانية عىل األقل  20لمدة بشكل متكرر جيدا
 . ٪ من الكحول95٪ إىل 60يحتوي عىل 

  .ن واألنف والفم قبل غسيل اليدين  تجنب لمس الع نير

  . لبس الكمامة إذا كان الشخم باتصال مباشر مع المصا 

  المريض أدواته الشخصية. عدم مشاركة 
 

 


