ما هو فيروس كورونا؟
فَتوسات كورونا ىي ساللة واسعة من الفَتوسات اليت قد تسبب ادلرض للحيوان
واإلنسان .ومن ادلعروف أن عدداً من فَتوسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية
تًتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق
األوسط التنفسية (مَتس) وادلتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة (سارس) .ويسبب فَتوس
كورونا ادلكتشف مؤخراً مرض كوفيد.19-
ُ
ما هو مرض كوفيد19-؟
مرض كوفيد 19 -ىو مرض معد يسببو آخر فَتوس مت اكتشافو من ساللة
فَتوسات كورونا .ومل يكن ىناك أي علم بوجود ىذا الفَتوس اجلديد ومرضو قبل بدء
حتول كوفيد19 -
تفشيو يف مدينة ووىان الصينية يف كانون األول ديسمرب  .2019وقد ّ
اآلن إىل جائحة تؤثر على العديد من بلدان العامل.
ما هي أعراض مرض كوفيد19-؟
تتمثل األعراض األكثر شيوعاً دلرض كوفيد 19 -يف احلمى واإلرىاق والسعال
اجلاف .وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعاً ولكن قد يُصاب هبا بعض ادلرضى :اآلالم

واألوجاع ،واحتقان األنف ،والصداع ،والتهاب ادللتحمة ،وأمل احللق ،واإلسهال ،وفقدان
حاسة الذوق أو الشم ،وظهور طفح جلدي أو تغَت لون أصابع اليدين أو القدمُت .وعادة
ما تكون ىذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدرجيي .ويصاب بعض الناس بالعدوى دون
أن يشعروا إال ببعراض خفيفة جداً .
ويتعاىف معظم الناس (ضلو  )%80من ادلرض دون احلاجة إىل عالج خاص .ولكن
األعراض تشتد لدى شخص واحد تقريباً من بُت كل  5أشخاص مصابُت مبرض كوفيد-
 19فيعاين من صعوبة يف التنفس .وتزداد سلاطر اإلصابة مبضاعفات وخيمة بُت ادلسنُت
واألشخاص ادلصابُت مبشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة
أو السكري أو السرطان .وينبغي جلميع األشخاص ،أيا كانت أعمارىم ،التماس العناية
الطبية فوراً إذا أصيبوا باحلمى و/أو السعال ادلصحوبُت بصعوبة يف التنفس/ضيق النفس وأمل
أو ضغط يف الصدر أو فقدان القدرة على النطق أو احلركة .ويوصى ،قدر اإلمكان،
باالتصال بالطبيب أو مبرفق الرعاية الصحية مسبقاً ،ليتسٌت توجيو ادلريض إىل العيادة
ادلناسبة.
ماذا أفعل إذا كنت مصاباً بأعراض كوفيد 19-ومتى ينبغي أن التمس الرعاية الطبية؟
إذا كانت أعراضك خفيفة ،من قبيل الكحة البسيطة أو احلمى الطفيفة ،فال حاجة
عموماً إىل طلب الرعاية الطبية .إلزم ادلنزل واعزل نفسك وراقب أعراضك .واتبع اإلرشادات
الوطنية عن العزل الذايت .ولكن إذا كنت تعيش يف منطقة تنتشر فيها ادلالريا أو محى
الضنك ،فمن الضروري أال تتجاىل أعراض احلمى .اطلب ادلساعدة الطبية .وعندما تتوجو
إىل مرفق الرعاية الصحية ضع كمامة إن أمكن ،وحافظ على مسافة مًت واحد على األقل
بينك وبُت اآلخرين وجتنب دلس األسطح احمليطة بيديك .وإذا كان ادلريض طفالً ،فساعده
على االلتزام هبذه النصائح.

ضغط يف
التمس الرعاية الطبية على الفور إذا كنت تشعر بصعوبة يف التنفس أو ببمل
الصدر .اتصل بالطبيب مسبقاً ،إن أمكن ،ليتسٌت لو إرشادك إىل ادلرفق الصحي ادلناسب.
كيف ينتشر مرض كوفيد19-؟
ديكن أن يلقط األشخاص عدوى كوفيد 19 -من أشخاص آخرين مصابُت
بالفَتوس .وينتشر ادلرض بشكل أساسي من شخص إىل شخص عن طريق ال ُقطَتات
الصغَتة اليت يفرزىا الشخص ادلصاب بكوفيد 19 -من أنفو أو فمو عندما يسعل أو
يعطس أو يتكلم .وىذه القطَتات وزهنا ثقيل نسبياً ،فهي ال تنتقل إىل مكان بعيد وإمنا
تسقط سريعاً على األرض .وديكن أن يلقط األشخاص مرض كوفيد 19 -إذا تنفسوا ىذه
ال ُقطَتات من شخص مصاب بعدوى الفَتوس .لذلك من ادلهم احلفاظ على مسافة مًت
واحد على األقل ( 3أقدام) من اآلخرين .وقد حتط ىذه القطَتات على األشياء واألسطح
احمليطة بالشخص ،مثل الطاوالت ومقابض األبواب ودرابزين السالمل .وديكن حينها أن
يصاب الناس بالعدوى عند مالمستهم ىذه األشياء أو األسطح مث دلس أعينهم أو أنفهم
أو فمهم .لذلك من ادلهم غسل ادلواظبة على غسل اليدين بادلاء والصابون أو تنظيفهما
مبطهر كحويل لفرك اليدين.
وتعكف ادلنظمة على تقييم البحوث اجلارية حول طرق انتشار مرض كوفيد 19-وستواصل
نشر أحدث ما تتوصل إليو ىذه البحوث من نتائج .
هل يمكن التقاط عدوى كوفيد 19-من شخص ال تظهر عليه أعراض المرض؟
تنتشر عدوى كوفيد 19 -أساساً عن طريق القطَتات التنفسية اليت يفرزىا شخص
يسعل أو لديو أعراض أخرى مثل احلمى أو التعب .ولكن العديد من األشخاص ادلصابُت
بعدوى كوفيد 19-ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً .وينطبق ذلك بشكل خاص

يف ادلراحل األوىل من ادلرض .وديكن بالفعل التقاط العدوى من شخص يعاين من سعال
خفيف وال يشعر بادلرض.
وتشَت بعض التقارير إىل أن الفَتوس ديكن أن ينتقل حىت من األشخاص الذين ال تظهر
عليهم أي أعراض .وليس معروفاً حىت اآلن مدى انتقال العدوى هبذه الطريقة .وتواصل
ادلنظمة تقييم البحوث اجلارية يف ىذا الصدد وستواصل نشر أي نتائج زل ّدثة هبذا الشبن .

كيف يمكن لنا حماية اآلخرين وحماية أنفسنا من العدوى إذا لم نكن نعلم من

مصاب بها؟

إن احلرص على شلارسة نظافة اليدين واجلهاز التنفسي مهمة يف مجيع األوقات وىي
أفضل طريقة حلماية نفسك واآلخرين.
حافظ على مسافة مًت واحد على األقل (  3أقدام) بينك وبُت اآلخرين عند اإلمكان.
وىي مسبلة مهمة بشكل خاص إذا كنت تقف قرب شخص يسعل أو يعطس .ومبا أن
بعض األشخاص ادلصابُت بالعدوى قد ال تظهر عليهم األعراض بعد أو لديهم أعراض
خفيفة فقط ،فإن احلفاظ على مسافة متباعدة عن اجلميع ىو فكرة جيدة إذا كنت يف
منطقة يسري فيها مرض كوفيد.19-
ماذا أفعل إذا كنت قد خالطت عن ٍ
قرب شخصاً مصاباً بكوفيد19-؟
إذا كنت قد خالطت عن ٍ
قرب شخصاً مصاباً بكوفيد 19 -فقد تكون العدوى قد
انتقلت إليك أيضاً.

وادلخالطة القريبة تعٍت أنك تعيش مع شخص مصاب بادلرض أو كنت معو يف نفس ادلكان
على مسافة تقل عن مًت واحد ( 3أقدام).
ولكن إذا كنت تعيش يف منطقة تنتشر فيها ادلالريا أو محى الضنك ،فمن الضروري أال
تتجاىل أعراض احلمى .اطلب ادلساعدة الطبية .وعندما تتوجو إىل مرفق الرعاية الصحية
ضع كمامة إن أمكن ،وحافظ على مسافة مًت واحد على األقل بينك وبُت اآلخرين وجتنب
دلس األسطح احمليطة بيديك .وإذا كان ادلريض طفالً ،فساعده على االلتزام هبذه النصائح.

أما إذا كنت ال تعيش يف منطقة تنتشر فيها ادلالريا أو محى الضنك ،فالرجاء اتباع النصائح
التالية:








إذا شعرت بالتوعك ،ولو ببعراض خفيفة جداً مثل احلمى اخلفيفة أو األوجاع،
فعليك أن تعزل نفسك بالبقاء يف ادلنزل.
حىت إذا اعتقدت أنك مل تتعرض لإلصابة بعدوى كوفيد 19 -ولكن ظهرت عليك
ىذه األعراض فاعزل نفسك وراقب أعراضك.
تزداد احتماالت انتقال العدوى يف ادلراحل األوىل من ادلرض عندما تكون األعراض
خفيفة ،لذلك من ادلهم جداً أن تعزل نفسك مبكراً.
إذا مل تظهر عليك أي أعراض ولكنك خالطت شخصاً مصاباً بالعدوى ،فالزم
احلجر الصحي دلدة  14يوماً.

إذا تبكدت (بالفحص ادلختربي) إصابتك بعدوى كوفيد ،19 -فعليك أن تعزل نفسك
دلدة  14يوماً حىت بعد تالشي األعراض ،كإجراء احتياطي .فليس معروفاً على وجو الدقة
حىت اآلن ادلدة اليت يظل فيها الشخص معدياً بعد تعافيو من ادلرض .اتبع اإلرشادات
الوطنية بشبن العزل الذايت.

ما الذي يعنيه العزل الذاتي؟
العزل الذايت إجراء مهم يطبقو األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد19 -
لتجنب نقل العدوى لآلخرين يف اجملتمع ،مبن يف ذلك أفراد عائلتهم.
وادلقصود بالعزل الذايت ىو عندما يلزم الشخص ادلصاب باحلمى أو السعال أو غَت
ذلك من أعراض مرض كوفيد ،19 -بيتو وديتنع عن الذىاب إىل العمل أو ادلدرسة أو
األماكن العامة .وىذا العزل ديكن أن حيدث بشكل طوعي أو يستند إىل توصية من مقدم
الرعاية الصحية .ولكن إذا كنت تعيش يف منطقة تنتشر فيها ادلالريا أو محى الضنك ،فمن
الضروري أال تتجاىل أعراض احلمى .اطلب ادلساعدة الطبية .وعندما تتوجو إىل مرفق
الرعاية الصحية ضع كمامة إن أمكن ،وحافظ على مسافة مًت واحد على األقل بينك وبُت
اآلخرين وجتنب دلس األسطح احمليطة بيديك .وإذا كان ادلريض طفالً ،فساعده على االلتزام
هبذه النصائح.
أما إذا كنت ال تعيش يف منطقة تنتشر فيها ادلالريا أو محى الضنك ،فالرجاء اتباع النصائح
التالية:
إذا كان شخص ما يف العزل الذايت ،فالسبب ىو أنو يشعر بالتوعك دون أن يكونمرضو شديداً (أي ال يستدعي العناية الطبية)







اخًت للعزل غرفة منفصلة واسعة وجيدة التهوية مزودة مبرحاض ولوازم تنظيف
اليدين.
أسرة النوم مسافة مًت واحد على األقل.
إذا مل تتوفر غرفة منفصلة فباعد بُت ّ
حافظ على مسافة مًت واحد على األقل من اآلخرين ،مبن يف ذلك أفراد أسرتك.
راقب أعراضك بشكل يومي.
اعزل نفسك  14يوماً حىت لو شعرت أنك بصحة جيدة.





إذا ظهرت لديك أعراض الصعوبة يف التنفس فاستشر طبيبك على الفور ،واتصل
ىاتفياً أوالً إن أمكن.
حافظ على إجيابيتك وحيويتك بالبقاء على اتصال مع أحبتك باذلاتف أو عرب
اإلنًتنت ،أو مبمارسة بعض التمارين الرياضية يف ادلنزل.

تعرضت لعدوى كوفيد19-؟
ماذا أفعل إن لم تكن لدي أعراض ولكني أعتقد أني قد ّ
ما الذي يعنيه الحجر الصحي الذاتي؟

احلجر الصحي الذايت ىو أن تعزل نفسك عن اآلخرين ألنك خالطت شخصاً مصاباً
مبرض كوفيد ،19-رغم عدم ظهور أي أعراض عليك .وينبغي أن تراقب نفسك لرصد أي
أعراض قد تظهر عليك أثناء احلجر الصحي .واذلدف من احلجر الصحي الذايت ىو منع
انتقال العدوى .فاألشخاص الذين يصابون مبرض كوفيد 19 -ديكنهم نقل العدوى إىل
اآلخرين فوراً ،لذلك من شبن احلجر الصحي أن دينع انتقال العدوى.
ويف حالة احلجر الصحي:









اخًت غرفة منفصلة واسعة وجيدة التهوية مزودة مبرحاض ولوازم تنظيف اليدين.
أسرة النوم مسافة مًت واحد على األقل.
إذا مل تتوفر غرفة منفصلة فباعد بُت ّ
حافظ على مسافة مًت واحد على األقل من اآلخرين ،مبن يف ذلك أفراد أسرتك.
راقب أعراضك بشكل يومي.
امكث يف احلجر الصحي الذايت  14يوماً حىت لو شعرت أنك بصحة جيدة.
إذا ظهرت لديك أعراض الصعوبة يف التنفس فاستشر طبيبك على الفور ،واتصل
ىاتفياً أوالً إن أمكن.
حافظ على إجيابيتك وحيويتك بالبقاء على اتصال مع أحبتك باذلاتف أو عرب
اإلنًتنت ،أو مبمارسة بعض التمارين الرياضية يف ادلنزل.

ولكن إذا كنت تعيش يف منطقة تنتشر فيها ادلالريا أو محى الضنك ،فمن الضروري أال
تتجاىل أعراض احلمى .اطلب ادلساعدة الطبية .وعندما تتوجو إىل مرفق الرعاية الصحية
ضع كمامة إن أمكن ،وحافظ على مسافة مًت واحد على األقل بينك وبُت اآلخرين وجتنب
دلس األسطح احمليطة بيديك .وإذا كان ادلريض طفالً ،فساعده على االلتزام هبذه النصائح.
ما هو الفرق بين العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي والتباعد الجسدي؟
احلجر الصحي يعٍت تقييد األنشطة وعزل األشخاص غَت ادلرضى ىم أنفسهم ولكنهم رمبا
تعرضوا لإلصابة بعدوى كوفيد .19 -واذلدف ىو منع انتشار ادلرض يف الوقت الذي ال
ّ
تكاد تظهر أي أعراض على الشخص.
أما العزل فيعٍت عزل األشخاص ادلرضى الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد 19 -وديكنهم
نقل عدواه ،دلنع انتشار ادلرض.
ويعٍت التباعد اجلسدي االبتعاد عن اآلخرين جسدياً .وتوصي ادلنظمة باالبتعاد عن اآلخرين
مسافة مًت واحد ( 3أقدام) على األقل .وىي توصية عامة يتعُت على اجلميع تطبيقها حىت
لو كانوا بصحة جيدة ومل يتعرضوا لعدوى كوفيد.19-
هل يمكن أن يُصاب األطفال والمراهقون بمرض كوفيد19-؟
تشَت البحوث إىل أن احتماالت إصابة األطفال وادلراىقُت بعدوى كوفيد 19 -وإمكانية
نشرىم للعدوى ال ختتلف عن الفئات العمرية األخرى.
وتشَت األدلة ادلتاحة حىت اليوم إىل أن األطفال واليافعُت أقل عرضة لإلصابة مبضاعفات
ادلرض الوخيمة ،ولكن ال يزال حدوث ذلك شلكناً وسط ىذه الفئة العمرية.

وينبغي أن يتبع األطفال وادلراىقون نفس اإلرشادات عن احلجر الصحي الذايت والعزل
الذايت إذا تعرضوا خلطر اإلصابة بالعدوى أو إذا ظهرت عليهم أعراضها .ومن ادلهم بشكل
خاص أن يتجنب األطفال سلالطة كبار السن واآلخرين األكثر عرضة لإلصابة مبضاعفات
ادلرض الوخيمة .
كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟
تابع آخر ادلعلومات عن فاشية مرض كوفيد 19 -عن طريق موقع ادلنظمة اإللكًتوين
سجلت معظم بلدان العامل حاالت إصابة
وسلطات الصحة العمومية الوطنية واحمللية .لقد ّ
مبرض كوفيد ،19 -ويشهد العديد منها تفشي ىذا ادلرض .وصلحت السلطات ادلعنية يف
بعض البلدان يف إبطاء وتَتة تفشي ادلرض .غَت أنو ال يزال من الصعب التنبؤ بالوضع،
ويتعُت بالتايل االطالع بشكل منتظم على آخر ادلستجدات.
ديكنك احلد من احتماالت إصابتك بعدوى كوفيد-
االحتياطات البسيطة:


 19أو نشرىا باختاذ بعض

واظب على تنظيف يديك جيداً بفركهما مبطهر كحويل لليدين أو بغسلهما بادلاء
والصابون.

دلاذا؟ إن تنظيف يديك بادلاء والصابون أو فركهما مبطهر كحويل يقتل الفَتوسات اليت قد
تكون على يديك.


حافظ على مسافة مًت واحد ( 3أقدام) على األقل بينك وبُت اآلخرين.

دلاذا؟ عندما يسعل شخص أو يعطس ،فإنو يفرز من أنفو أو فمو قُطَتات سائلة صغَتة قد
حتتوي على الفَتوس .فإذا كنت قريباً جداً منو ديكن أن تتنفس ىذه ال ُقطَتات ،مبا يف ذلك
الفَتوس ادلسبب دلرض كوفيد 19-إذا كان ذلك الشخص مصاباً بو.



جتنب األماكن ادلزدمحة

دلاذا؟ عندما حيتشد الناس يف أماكن مكتظة تزداد احتماالت سلالطة شخص مصاب
مبرض كوفيد 19-ويصعب احلفاظ على مسافة مًت واحد ( 3أقدام) بينك وبُت اآلخرين.


جتنب دلس عينيك وأنفك وفمك.

دلاذا؟ تالمس اليدان العديد من األسطح وديكنهما التقاط الفَتوسات .وإذا تلوثت اليدان
فإهنما قد تنقالن الفَتوس إىل العينُت أو األنف أو الفم .ومن ىذه ادلنافذ ديكن للفَتوس أن
يدخل إىل جسمك ويصيبك بادلرض


تبكد من اتّباعك أنت واحمليطُت بك شلارسات النظافة التنفسية اجليدة .ويعٍت ذلك
أن تغطي فمك وأنفك بثٍت ادلرفق أو مبنديل ورقي عند السعال أو العطس .ختلص
من ادلنديل بعد استعمالو فوراً.

دلاذا؟ ال ُقطَتات تنشر الفَتوس .وباتّباع شلارسات النظافة التنفسية اجليدة حتمي األشخاص
من حولك من الفَتوسات ادلسببة ألمراض مثل الرشح واألنفلونزا وكوفيد.19-


إلزم ادلنزل واعزل نفسك حىت لو كانت لديك أعراض خفيفة مثل السعال والصداع
واحلمى اخلفيفة ،إىل أن تتعاىف .اطلب من شخص آخر أن حيضر لك مشًتياتك.
وإذا اضطررت إىل مغادرة ادلنزل ،ضع كمامة لتجنب نقل العدوى إىل اآلخرين .

دلاذا؟ جتنب سلالطة اآلخرين حيميهم من إمكانية اإلصابة بعدوى كوفيد 19 -وغَته من
الفَتوسات.


إذا كنت مصاباً باحلمى والسعال وصعوبة التنفس ،التمس الرعاية الطبية واتصل
مبقدم الرعاية إن أمكن قبل التوجو إليو ،واتّبع توجيهات السلطات الصحية احمللية.

دلاذا؟ تتوفر للسلطات الوطنية واحمللية أحدث ادلعلومات عن الوضع يف منطقتك .واالتصال
ادلسبق مبقدم الرعاية الصحية سيسمح لو بتوجيهك سريعاً إىل ادلرفق الطيب ادلناسب.
وسيساعد ذلك يف محايتك ومنع انتشار الفَتوسات وسائر أنواع العدوى.


تابع آخر ادلستجدات من مصادر موثوقة ،مثل منظمة الصحة العادلية أو السلطات
الصحية احمللية والوطنية..

دلاذا؟ السلطات احمللية والوطنية ىي األقدر على إسداء ادلشورة بشبن اإلجراءات اليت ديكن
أن يتخذىا الناس يف منطقتك حلماية أنفسهم.
كيف أتجنب اإلصابة بعدوى فيروس كورونا (كوفيد )19-عندما أحيي اآلخرين؟
للوقاية من كوفيد ،19 -تفادى أي مالمسة جسدية عندما حتيي اآلخرين .وتشمل
التحيات ادلبمونة التلويح واإلدياء واالضلناء.
هل هناك لقاح أو دواء أو عالج لمرض كوفيد2019-؟
يف حُت قد تريح بعض العالجات الغربية أو التقليدية أو ادلنزلية من بعض أعراض كوفيد-
 19أو ختففها ،فال توجد حالياً أدوية ثبت أن من شبهنا الوقاية من ىذا ادلرض أو عالجو.
وال توصي ادلنظمة بالتطبيب الذايت ببي أدوية ،مبا يف ذلك ادلضادات احليوية ،سواء على
سبيل الوقاية من مرض كوفيد 19 -أو معاجلتو .غَت أن ىناك عدة جتارب سريرية جارية
تتضمن أدوية غربية وتقليدية معاً .وتتوىل ادلنظمة تنسيق اجلهود الرامية إىل تطوير لقاحات
وأدوية للوقاية من مرض كوفيد 19-وعالجو ،وستواصل إتاحة معلومات زل ّدثة هبذا الشبن
األحباث.

حادلا تتوفر نتائج ىذه
فعالية حلماية نفسك واآلخرين من مرض كوفيد 19-يف التايل:
وتتمثل السبل األكثر ّ







تنظيف اليدين جيداً وبشكل متكرر
جتنب دلس العينُت والفم واألنف
تغطية الفم عند السعال بثٍت ادلرفق أو مبنديل ورقي .إذا استعملت منديالً ،فتخلص
منو فوراً بعد االستعمال واغسل يديك.
حافظ على مسافة مًت واحد على األقل ( 3أقدام) بينك وبُت اآلخرين.

هل توصي منظمة الصحة العالمية بارتداء كمامات طبية لتجنب نشر عدوى كوفيد-

19؟

ال توجد أدلة حالياً تؤيد أو تنفي جدوى ارتداء الكمامات (الطبية أو غَتىا) من
األشخاص األصحاء يف اجملتمع عموماً .غَت أن ادلنظمة تعكف على دراسة ادلعارف العلمية
السريعة التطور بشبن الكمامات وحت ّدث إرشاداهتا يف ىذا الشبن بشكل مستمر .
يوصى بارتداء الكمامات الطبية أساساً يف مرافق الرعاية الصحية ،ولكن ديكن النظر يف
استخدامها يف ظروف أخرى أيضا (انظر أدناه) .وينبغي أن يقًتن استخدام الكمامات
الطبية بالتدابَت الرئيسية األخرى للوقاية من العدوى ومكافحتها ،مثل نظافة اليدين والتباعد
اجلسدي.
العاملون يف اجملال الصحي
لماذا؟ يوصى باستخدام الكمامات الطبية وأقنعة التنفس من نوعي  N95و FFPوما
يكافئهما ،للعاملُت يف رلال الرعاية الصحية حصراً أثناء تقدمي الرعاية للمرضى .فادلخالطة
اللصيقة ألشخاص مصابُت بعدوى كوفيد 19 -ادلؤكدة أو ادلشتبو فيها ومالمسة البيئة
احمليطة هبم ىي الطرق الرئيسية النتقال العدوى ،شلا يعٍت أن العاملُت يف رلال الرعاية
الصحية ىم األكثر عرضةً لإلصابة بالعدوى.

المرضى الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد19-
لماذا؟ أي شخص مريض تظهر عليو أعراض خفيفة مثل األوجاع العضلية أو السعال
اخلفيف أو احتقان احللق أو التعب ،ينبغي أن يعزل نفسو يف ادلنزل ويضع كمامة طبية وفقاً
لتوصيات ادلنظمة بشبن الرعاية ادلنزلية للمرضى ادلشتبو يف إصابتهم بعدوى كوفيد.19 -
والقطَتات اليت يفرزىا الشخص عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم ديكن أن تنشر العدوى.
وقد تصل ىذه القطَتات إىل وجوه اآلخرين القريبُت من ادلريض أو حتط على أسطح البيئة
احمليطة بو .وإذا عطس الشخص ادلصاب بالعدوى أو سعل أو تكلم وىو يرتدي كمامة
طبية فبإمكان ذلك أن حيمي األشخاص القريبُت منو من اإلصابة بالعدوى .
وكذلك إذا اضطر شخص مريض للذىاب إىل مرفق للرعاية الصحية فعليو أن يضع كمامة
طبية.
كل شخص يقدم الرعاية ادلنزلية دلريض مصاب بكوفيد19-
لماذا؟ ينبغي أن يرتدي القائمون على رعاية مرضى كوفيد-

 19كمامة طبية حلماية

أنفسهم .فادلخالطة القريبة وادلتكررة ولفًتة طويلة مع شخص مصاب بكوفيد 19 -جيعل
مقدم الرعاية أكثر عرضةً خلطر اإلصابة بالعدوى.
وقد خيتار صانعو القرار على ادلستوى الوطٍت التوصية باستخدام الكمامات الطبية ألفراد
معينُت استناداً إىل هنج قائم على ادلخاطر .ويراعي ىذا النهج الغرض من استخدام الكمامة
التعرض وشدهتا والظرف وجدوى االستخدام وأنواع الكمامات ادلمكن
ومستوى سلاطر ّ
استخدامها.

كيف ترتدي الكمامة على النحو الصحيح
إذا قررت أن ترتدي كمامة فاتبع اإلرشادات التالية :
 - 1قبل دلس الكمامة ،نظف يديك بفركهما مبطهر كحويل أو بغسلهما بادلاءوالصابون.
 -2تفقد الكمامة وتبكد من خلوىا من الشقوق والثقوب. -3حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشريط ادلعدين). -4تبكد من توجيو اجلهة الصحيحة من الكمامة إىل اخلارج (اجلهة ادللونة). -5ضع الكمامة على وجهك .اضغط على الشريط ادلعدين أو الطرف ادلقوى للكمامةليتخذ شكل أنفك.
 -6اسحب اجلزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك. -7ال تلمس الكمامة ما دمت ترتديها للحماية. -8بعد االستخدام ،اخلع الكمامة بنزع الشريط ادلطاطي من خلف األذنُت مع احلرصعلى إبعادىا عن وجهك ومالبسك لتجنب مالمسة أجزاء الكمامة اليت حيتمل أن تكون
ملوثة.
 -9ختلص من الكمامة ادلستعملة على الفور برميها يف سلة مهمالت مغلقة .التستخدم الكمامة ادلستعملة مرة أخرى.
 -10نظف يديك بعد مالمسة الكمامة أو رميها ،إما بفركهما مبطهر كحويل أوبغسلهما بادلاء والصابون إذا كانتا متسختُت بوضوح.

ضع يف اعتبارك أن ىناك نقص عادلي يف الكمامات الطبية (اجلراحية والكمامات من نوع
N95).لذلك ينبغي االحتفاظ هبذه الكمامات الستخدام العاملُت يف رلال الرعاية
الصحية حصراً ،قدر اإلمكان.
وتذ ّكر أن استخدام الكمامة ليس بديالً عن الطرق األخرى األكثر فعالية حلماية نفسك
واآلخرين من عدوى كوفيد ،19-مثل ادلواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم واألنف بثٍت
ادلرفق أو مبنديل ورقي عند السعال ،واحلفاظ على مسافة مًت واحد (  3أقدام) على األقل
بينك وبُت اآلخرين .انظر تدابَت احلماية األساسية من فَتوس كورونا اجلديد للحصول على
مزيد من ادلعلومات هبذا الشبن.
اتبع النصائح الصادرة عن السلطات الصحية الوطنية بشبن استخدام الكمامات.
التعرض لعدوى كوفيد19-؟
كم من الوقت يستغرق ظهور األعراض بعد ّ
تستغرق ادلدة من وقت التعرض لإلصابة بكوفيد 19 -إىل حُت بدء ظهور األعراض ضلو
مخسة إىل ستة أيام ،ولكنها ديكن أن تًتاوح من  1إىل  14يوماً.
ما هو الرابط بين مرض كوفيد 19-والحيوانات؟
ينتشر مرض كوفيد 19-عن طريق االنتقال بُت البشر.
ونعرف الكثَت بالفعل عن فَتوسات أخرى من فصيلة فَتوسات كورونا ،ونعلم أن معظم
ىذه األنواع من الفَتوسات حيوانية ادلصدر .والفَتوس ادلسبب دلرض كوفيد( 19 -يُسمى
أيضا فَتوس كورونا-سارس )2-ىو فَتوس جديد يف البشر .ومل يؤكد بعد ادلصدر احليواين
احملتمل لكوفيد 19-وال يزال البحث مستمراً.

وتواصل ادلنظمة رصد آخر األحباث يف ىذا اجملال وغَته من ادلواضيع ادلتعلقة بكوفيد19 -
وستح ّدث ىذه ادلعلومات إذا ظهرت استنتاجات جديدة .
هل يمكن أن أُصاب بعدوى كوفيد 19 -عن طريق حيوانات أليفة أو أي حيوانات

أخرى؟

أظهرت االختبارات التشخيصية نتائج إجيابية تؤكد إصابة العديد من الكالب والقطط
(القطط ادلنزلية والنمور) بعدوى كوفيد 19 -بعد سلالطتها أشخاصاً مصابُت بالعدوى.
وتبُت يف ظروف
معرضة لإلصابة بالعدوىّ .
إضافة إىل ذلك ،يبدو أن سنانَت الزباد أيضاً ّ
سلتربية أن كالً من القطط والزباد لديها القدرة على نقل العدوى إىل حيوانات أخرى من
نفس الفصيلة .غَت أنو ال توجد بيّنات تدل على قدرة ىذه احليوانات على نقل مرض
كوفيد 19-إىل البشر والتسبب يف انتشاره .فعدوى كوفيد 19 -تنتشر بشكل رئيسي عن
طريق القطَتات اليت يفرزىا الشخص ادلصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم.
واكتُشف الفَتوس كذلك لدى النموس ادل ّدجنة يف ادلزارع ،حيث يُرجح أهنا أصيبت
تبُت أن النموس ادلصابة بالعدوى من البشر
بالعدوى من عمال ادلزارع .ويف حاالت قليلةّ ،
قد نقلت الفَتوس إىل أشخاص آخرين .وتع ّد ىذه أوىل حاالت يبلغ فيها عن انتقال
الفَتوس من احليوان إىل اإلنسان.
تُظهر نتائج التجارب ادلختربية كذلك أن القطط والنموس لديها القدرة على نقل العدوى
إىل حيوانات أخرى من نفس الفصيلة .ومن ادلمكن أن يكون مبقدور ىذه احليوانات نقل
العدوى إىل البشر أيضاً .وما زلنا يف طور مجع البيانات واستعراضها للتوصل إىل فهم أفضل
لنطاق ىذا االنتقال من احليوان إىل اإلنسان.
ادلعرضُت خلطر
وما زالت ادلنظمة توصي األشخاص ادلصابُت بكوفيد 19 -واألشخاص ّ
اإلصابة بو باحل ّد من سلالطة حيوانات الرفقة وغَتىا من احليوانات .وينبغي احلرص دوماً

على تطبيق تدابَت النظافة األساسية عند التعامل مع احليوانات ورعايتها .ويشمل ذلك
غسل اليدين بعد التعامل مع احليوانات أو مع طعامها أو لوازمها ،فضالً عن جتنب التقبيل
أو اللعق أو الطعام ادلشًتك.
ما هي مدة بقاء الفيروس على األسطح المختلفة؟
أىم ما ينبغي معرفتو عن بقاء فَتوس كورونا على األسطح ىو أن باإلمكان تطهَتىا منو
بسهولة بواسطة زلاليل التعقيم ادلنزلية العادية اليت تقتل الفَتوس .وقد أظهرت الدراسات أن
مبقدور الفَتوس ادلسبب لكوفيد 19-أن يبقى على البالستيك والفوالذ ادلقاوم للصدأ دلدة
ادلقوى (الكرتون) أقل من 24
 72ساعة وعلى النحاس أقل من  4ساعات وعلى الورق ّ
ساعة .كالعادة ،نظف يديك جيداً عن طريق فركهما مبنظف كحويل لليدين أو غسلهما
بادلاء والصابون .وجتنب دلس عينيك أو فمك أو أنفك.
كيف تتسوق بصورة آمنة؟
عندما تذىب للتسوق ،حافظ على مسافة مًت واحد على األقل بينك وبُت اآلخرين،
وجتنب دلس عينيك وفمك وأنفك .قبل أن تبدأ بالتسوق ،قم بتعقيم مسكة عربة أو سلة
التسوق ،إن أمكن .وفور عودتك إىل ادلنزل ،اغسل يديك جيداً وكذلك بعد مناولة
مشًتياتك وختزينها .ومل تُسجل حالياً أي حاالت إصابة مؤكدة بكوفيد 19 -انتقلت عن
طريق األطعمة أو معلباهتا .
مكوناً ىاماً يف أي نظام
كيف تغسل الفواكه والخضروات؟ تش ّكل الفواكو واخلضروات ّ
غذائي صحي .وينبغي غسلها كما تفعل يف الظروف العادية :قبل دلس اخلضار والفواكو،
اغسل يديك جيداً بادلاء والصابون .مث اغسلها جيداً مبياه نظيفة جارية ،خصوصاً إذا كنت
تبكلها نيئة .

