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وس كورونا الجديد(؟  COVID-19 ما هو الـ   )مرض فير
وس كورونا الجديد ي  (COVID-19) فير

وس تم تحديده ألول مرة ف  ي كانون ال  13هو فير
ي أجريت لدى 2020ثان 

، نتيجة لألبحاث الت 
ي أواخر  

ي مقاطعة ووهان بالصير  ف 
مجموعة من المرض  الذين ظهرت عليهم أعراض تنفسية )الحىم والسعال وضيق التنفس( ف 

 .كانون األول 

ي هذه الم
ي سوق الحيوانات والمنتجات البحرية ف 

نطقة. ومن ثم  تم الكشف عن العدوى ألول مرة لدى األشخاص المتواجدين ف 
ي  
ي وعىل رأسها ووهان وإىل مقاطعات أخرى ف  ي مقاطعة هون 

ت العدوى من خالل االنتقال من شخص آلخر إىل مدن أخرى ف  انتشر
ي العالم

 .جمهورية الصير  الشعبية وبلدان أخرى ف 

ي يمكن لها أن تتسبب بالمرض لدى الحيوانات
وسات الت  ة من الفير وسات الكورونا هي عائلة كبير . ومن المعروف بأن   فير أو البشر

د إىل األمراض األكير خطورة    من نزالت الي 
ً
ي ظهور التهابات الجهاز التنفسي لدى البشر بدءا

وسات الكورونا تتسبب ف   من فير
ً
عددا

ق األوسط  ور  الذي يتسبب بظه هو  COVID-19 الـ  (SARS) ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة  (MERS) التنفسيةمثل متالزمة الشر
وس الكورونا  .مرض فير

وس كورونا الجديد(؟  COVID-19 ما هي أعراض  )مرض فير

 هي الحىم 
ً
عىل الرغم من أنه تم اإلبالغ عن أنه قد تكون هناك حاالت ال عرضية، فإن نسبتها غير معروفة. واألعراض األكير شيوعا

ي الحاالت الشديدةوالسعال وضيق التنفس. وقد تتطور ذات الرئة والقصور التنفسي الحاد وال
 .قصور الكلوي والوفاة ف 

وس كورونا الجديد(؟ COVID-19 كيف تتم العدوى بالـ  )مرض فير

وس عن طريق  . كما يمكن اإلصابة بالفير ي البيئة بسبب عطاس أو سعال المرض 
ة ف  ات المنتشر تنتقل عن طريق استنشاق القطير

ي 
. من  لمس الوجه أو العينير  أو األنف أو الفم باأليدي الت  ال يتم غسلها بعد لمس األسطح الملوثة بجزيئات الجهاز التنفسي للمرض 

 .الخطر لمس العينير  واألنف والفم باأليدي المتسخة

 ؟  COVID-19من هو األكير عرضة لإلصابة بعدوى الـ

ي تم الحصول عليها حت  اآلن حول إنتان الـ
رضة لإلصابة بالمرض أن بعض األشخاص أكير ع COVID-19 أظهرت المعلومات الت 

 .وظهور أعراض أكير خطورة

 .من الحاالت تكون اإلصابة لديهم خفيفة % 80

 .% من الحاالت ضمن ظروف المشف  20ويتم عالج 

 أو أكير  60يؤثر المرض بشكل أكي  عىل األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  
ً
  .عاما

 بالمرض
ً
 :األشخاص األكير تأثرا

 األشخاص الذين تجاوزا سن الستير  

ة مثل  :األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة خطير

 أمراض القلب •

 ارتفاع ضغط الدم  •

 السكري  •

 األمراض التنفسية المزمنة •

 الشطان •

 عاملو الصحة 

ي خطر؟ 
 هل األطفال ف 

 
ً
 .ُيشاهد المرض عند األطفال بشكل نادر ويكون خفيفا

 .لم تالحظ أي حاالت وفاة لدى األطفال حت  اآلن
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 هل الحوامل عرضة للخطر؟

 . COVID-19ـ هناك أدلة علمية محدودة حول شدة المرض لدى النساء الحوامل المصابات بعدوى ال 

-COVID مشابهة لحاالت الـ  COVID-19 ومع ذلك، تشير األدلة المتاحة إىل أن شدة المرض لدى النساء الحوامل بعد اإلصابة بالـ 
ي عىل الجنير   COVID-19  يوجد أي دليل عىل أن اإلصابة بالـلدى البالغير  غير الحوامل، وال  19  .أثناء الحمل لها تأثير سلت 

  .ينتقل من األم إىل الجنير  أثناء الحمل COVID-19 كما أنه ال يوجد دليل حت  اآلن عىل أن الـ

وس كورونا الجديد(؟ COVID-19 كيف يتم تشخيص الـ  )مرض فير

ي المخي  المرجعي  إن االختبارات الجزيئية الالزمة
ي بلدنا. يتم إجراء االختبار التشخيص ف 

وس كورونا الجديد موجودة ف  لتشخيص فير
ي تم تحديدها

ات الصحة المجتمعية الت  وسات التابع للمديرية العامة للصحة المجتمعية ومختي  ي للفير
 .الوطت 

وس كورونا الجديد) COVID-19 تدابير من أجل الوقاية من الـ  (مرض فير

 يوض
ً
ي يكون فيها السفر إلزاميا

ي الحاالت الت 
 : بعدم السفر إىل خارج البالد قدر اإلمكان. ويجب مراعاة القواعد التالية ف 

وس كورونا  حة للحد من المخاطر العامة النتقال إنتانات الجهاز التنفسي الحادة عىل فير الجديد  تنطبق المبادئ األساسية المقي 
(COVID-19 ) وهي .

ً
 :أيضا

ثانية عىل األقل، ويجب استخدام المعقمات    20ب االنتباه إىل نظافة اليدين. يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة يج •
ي حال عدم وجود الماء والصابون. ليست هناك حاجة الستخدام الصابون الذي يحتوي عىل معقم أو مضاد 

الكحولية ف 
 
ً
، الصابون العادي يكون كافيا  .جرثومي

 .س الفم واألنف والعينير  باأليدي قبل غسلهايجب عدم لم •

(  1يجب تجنب مالمسة المرض  )يجب البقاء عىل بعد بمسافة  •
ً
 .مي  عىل األقل إن كان ذلك ممكنا

 .يجب تنظيف اليدين بشكل متكرر، خاصة بعد التماس المباشر مع المرض  أو مع ما يحيط بهم •

، ويجب تقليل التماس مع  يجب عدم الذهاب إىل المراكز الطبية إذا كا •  بسبب التواجد المكثف للمرض 
ً
ن ذلك ممكنا

وري الذهاب إىل المؤسسة الصحية إىل الحد األدن   ي يكون فيها من الض 
ي الحاالت الت 

 .المرض  اآلخرين ف 

ي وحيد االستخدام أثناء السعال أو العطاس، ويجب استخدام الجزء الداخ •
ىلي من  يجب تغطية األنف والفم بمنديل ورف 

، ويجب إغالق  
ً
، ويجب عدم الدخول إىل األماكن المزدحمة إذا كان ذلك ممكنا ي

ي حال عدم وجود المنديل الورف 
المرفق ف 

وري الدخول إىل تلك األماكن ي إذا كان من الض   .الفم واألنف واستخدام القناع الطت 

•  .
ً
 يجب تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدا

ً
 .يجب تفضيل األطعمة المطهية جيدا

ي يمكن   •
يجب تجنب المناطق عالية الخطورة لإلصابة باإلنتانات بشكل عام مثل المزارع وأسواق الماشية والمناطق الت 

 .ذبح الحيوانات فيها

ي إذا ظهرت أية أعراض تنفسية خالل  •  بعد  14يجب مراجعة أقرب مؤسسة صحية مع ارتداء القناع الطت 
ً
السفر،  يوما

 ويجب إبالغ الطبيب بمعلومات حول قصة السفر. 


