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)(2019COVID-19مرض الكورونا فیروس 
ھما الذي تحتاج إلى معرفت

SARS-CoV-2سببھا فیروس جدید 
.؛ و الوضع یتطور

طریقة العدوى
الذین ص بین األشخاینتشر بشكل رئیسي 

األشخاص . اتصال وثیقعلى ھم 
عندما ینشرون القطیرات المصابون 

یتحدثون أو یسعلون أو یغنون أو 
طیرات ھذه الق. یعطسون أو یتنفسون بشدة

.فمك/ أنفك / قد تدخل عینیك 

رات الناس ھذه القطییستنشق قد
ي تكون المخاطر أعلى ف. المصابة

ر األماكن المغلقة ذات التھویة غی
).انتقال عبر الھواء(الكافیة 

قد یستنشق الناس القطیرات
.المصابة

األشخاص المصابون الذین 
یعانون من أعراض طفیفة أو

معدومة قد ینشرون 
COVID-19.

األعراض.قد ال تظھر على بعض األشخاص أي أعراض و مع ذلك یمكنھم نشر العدوى

حمى سعال إلتھاب 
البلعوم

ضیق النفس إعیاء آالم / الصداع 
العضالت

ة فقدان مفاجئ لحاس
الشم والذوق

انسداد / سیالن 
األنف

إسھال طفح 
جلدي

معظم الحاالت تكون بسیطة ، ولكن 
.بعضھا خطیر ویمكن أن یكون ممیتًا

ظھرتأوالعدوىلخطرتعرضتإذا
اإلجراءاتفاتبع،أعراضعلیك

/الصحيوالحجرلالختبارالمحلیة
.ةالطبیالرعایةطلب/الذاتیةالعزلة

.ر نتائج االختباراعزل نفسك أثناء انتظا. قد تتأخر النتائج. یتم إجراء االختبارات في المختبرات المتخصصةأإلختبار

الوقایة
:التلقیح

لقاح إذا كنت مؤھالً ، فاحصل على
COVID-19 اتبع . بمجرد توفره لك

.اإلرشادات من السلطات الصحیة المحلیة

قلل من انتقال العدوى وتجنب التعرض
:ةالمحتمل وحافظ على النظافة الشخصی
ن كلما دعت الحاجة لذلك ، خاصة في األماكارتِد كمامة للوجھ 

.العامة
دة حتى لو بدوا بصحة جیابتعد مسافة مترین عن اآلخرین 

.وتجنب االتصال المباشر بھم
.استخدم كوعك أو مندیل. غِطّ السعال والعطس

ندما ال احمل معقم الیدین لالستخدام ع.اغسل یدیك بشكل متكرر
.یتوفر الماء والصابون بسھولة

فيوتأكد من وجود تھویة مناسبة تجنب األماكن المزدحمة ، 
.األماكن المغلقة

.قلل من التجمعات مع األصدقاء والعائلة
.تجنب المعانقة والمصافحة والتقبیل عند تحیة اآلخرین

تجنب لمس وجھك ، خاصة إذا كنت قد لمست األشیاء التي 
.یتعامل معھا كثیر من الناس

المنزل إذا كانت لدیك أعراض ، حتى لو كانت خفیفة ، فابق في
.واطلب المشورة الطبیة

:تابع األخبار والمعلومات من موقع انترناشونال أس أو أس المخصص لھذا الغرض
https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov

 عن أنھا لیست بدیال. تم إنشاء ھذا العرض التعلیمي لألغراض التعلیمیة فقط وھو صحیح في وقت النشر
إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف بشأن أي موضوع في العرض التعلیمي، . المشورة الطبیة المھنیة
.یرجى استشارة طبیبك
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