
حمى سعال إلتھاب 
البلعوم

ضیق النفس إعیاء آالم / الصداع 
العضالت

ة فقدان مفاجئ لحاس
الشم والذوق

انسداد / سیالن 
األنف

إسھال طفح 
جلدي

لمس األشیاء الملوثة یضع القطیرات 
نفك المصابة على یدیك والتي یمكن أن تدخل أ

.فمك/ عینیك / 
.قد یستنشق الناس القطیرات المصابة

:تجنب التعرض المحتمل
.ممكنابق في المنزل بقدر ما ھو 

ر في األماكن العامة ، حاول الحفاظ على مسافة تتراوح من مت
تجنب األماكن . اآلخرینعن ) أقدام6-3(مترین إلى 

.المزدحمة
التفاعالت اجعل . ال تعانق أو تقبل أو تصافح الناس

.وجھاً لوجھ مختصرةاإلجتماعیة 
.علیكیعطسون ال تدعھم یسعلون أو . ابتعد عن المرضى

.ةتجنب المرافق الصحیة إال إذا كنت بحاجة إلى رعایة طبی
قلل من . بقدر اإلمكان ، استخدم وسائل النقل الخاصة

.التجمعات مع األصدقاء والعائلة

.یتفاقمیسببھ فیروس جدید ؛ الوضع 

 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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.نشر العدوىو مع ذلك یمكنھم قد ال تظھر على بعض األشخاص أي أعراض 

ن معظم الحاالت تكون بسیطة ، ولك
بعضھا خطیر ویمكن أن یكون 

.ممیتًا

علیكظھرتأوتعرضتإذا
ةالمحلیاإلجراءاتفاتبع،أعراض

/الذاتیةالعزلة/الصحيللحجر
.الطبیةالرعایةطلب

لل سیق-احصل على لقاح األنفلونزا 
ھذا من خطر اإلصابة

لط باإلنفلونزا الموسمیة واحتمال الخ
.COVID-19مع أعراض 

:ةٍ في األماكن العامة ، وبخاص) أو قطعة قماش تغطي األنف والفم(ارتِد قناًعا للوجھ 

.عندما تكون على اتصال وجًھا لوجھ مع اآلخرین
)أقدام6-3(متر 2-1عندما یتعذر الحفاظ على مسافة 

.عندما تكون في مرافق الرعایة الصحیة
.عند السعال أو العطس

.عند رعایة شخص مریض
.إذا كنت في المجموعات المعرضة للخطر

:التقلیل من انتشار العدوى
اطلب إذا كانت لدیك أي أعراض حتى لو كانت خفیفة ، فابق في المنزل و

.اتبع اإلرشادات المحلیة. المشورة الطبیة
لى استخدم معقم الیدین المحتوي ع. في كثیر من األحیاناغسل یدیك 

.الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون
.بالسعال والعطس في مرفقك ولیس في یدیكقم 

خاصة إذا كنت قد لمست -) عینیك وأنفك وفمك(تجنب لمس وجھك 
).مثل الدرابزین ومقابض األبواب(أشیاء مشتركة 

ال تتشارك الطعام والمشروبات واألغراض الشخصیة بما في ذلك 
.الھواتف المحمولة

.نظف وعقم األسطح التي یتم لمسھا بانتظام
.ال تسافر إذا كنت مریًضا

.ینتشر بین الناس على اتصال وثیق

ثة القطیرات الملواألشخاص المصابون ینشرون 
ھذه قد تدخل . عند التحدث أو السعال أو العطس

.فمك/ أنفك / عینیك 

األشخاص المصابون 
الذین یعانون من 

أعراض طفیفة أو 
معدومة قد ینشرون 

COVID-19.

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

1-2 m  
(3-6ft)

ما الذي تحتاج إلى معرفتھ
)(2019COVID-19مرض الكورونا فیروس 

طریقة العدوى

األعراض

الوقایة

.COVID-19ضد یوجد لقاح ال
تساعد الرعایة. ال یوجد عالج محدد: العالج

.الداعمة في تخفیف األعراض
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