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ما هو فريوس الكورونا؟

يسبب فريوس الكورونا التهابات يف الجهاز التنفيس. ترتاوح األعراض من نزلة الربد إىل التهاب 
ًثال، ومن  رئوي حاد وهي تعدي من شخص آلخر عرب القطرات، من خالل السعال والعطس م

خالل األسطح وعرب عدوى االحتكاك )مصافحة اليد، عرب األشياء املادية، واملقابض وغريها(.

يبدو أن فريوس كورونا املستجد يسبب بشكل رئييس مرضاً جدياً لدى املسنني )خاصة من 
هم فوق 80 سنة( واألشخاص املصابني مبرض مزمن. ميكنك أن تساعد عىل حامية املسنني 

واألشخاص املعرضني بصورة خاصة، من خالل حامية نفسك.

من هي الفئات املعرضة؟
بعض املجموعات معّرضة بصورة خاصة ألن مترض جدياً، إن أُصيبوا بعدوى فريوس كورونا املستجد .

	 املسنني )خاصة من هم فوق 80 سنة(
	 الحوامل )احتياطاً(

األشخاص املصابون مبرض مزمن
	 األشخاص املصابون بأمراض القلب واألوعية الدموية )ال ينطبق عىل املصابني بضغط الدم  

املعالج جيداً(
	 األشخاص املصابون بالتهاب رئوي مزمن )ال ينطبق عىل املصابني بالربو املعالج جيداً(

	 األشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز املناعة
	 األشخاص املصابون بالسكري
	 األشخاص املصابون بالرسطان

	 األطفال املصابون بأمراض مزمنة

األشخاص املصابون مبرض مزمن بدرجة متوسطة إىل صعبة، كالذين يعانون من ضغط الدم املرتفع أو 
الربو غري املنظم عرب الدواء، ميكنهم اعتبار أنفسهم بأنهم فئة معرضة لخطر اإلصابة.

إن كنت أحد األقرباء ولديك شكوك فيام إن كان الشخص املعني ضمن الفئة املعرضة لخطر اإلصابة، 
أو كنت بحاجة إلرشادات خاصة، فننصح بأن تتحدث مع الطبيب املُعالِج.

ّ



ماذا ميكنني أن أفعل إن كنت قريباً 
لشخص من الفئة املعرضة لخطر اإلصابة؟

بصفتك أحد األقرباء، ننصحك بدرجة خاصة بأن تلتزم بالنصائح العامة للنظافة 
الشخصية:

	 اغسل يديك غالباً أو استعمل معقم اليدين. كن منتبهاً بشكل خاص حني تتواجد وسط  
أشخاص آخرين، 

	 وقبل تناول الطعام وغري ذلك.
	 اسعل واعطس يف ثنية الذراع – وليس يف يديك.

	 استعمل القفازات إن خرجت.
	 إن كانت لديك عالمات اإلصابة مبرض، فابق يف املنزل إىل أن تتعاىف، حتى ولو كانت أعراضاً خفيفة.

	 قلل من االحتكاك الجسدي )املصافحة باليد، والعناق والتقبيل( وتجنب النشاطات االجتامعية.
	 تجنب مؤقتاً نشاطات أوقات الفراغ/النشاطات االجتامعية، حيث يكون هناك احتكاك عن قرب 

بأشخاص آخرين 
	 )كالتسوق والرشاء والتامرين الرياضية والجوقة وفرق الرياضة، ونوادي الربيدج، واللقاءات العائلية، 

والزيارات/وزيارة األحفاد(.
	 اطلب من اآلخرين أن يظهروا مراعاة غريهم.

اتخذ إجراءات احتياطية خاصة
ننصح، عالوة عىل ذلك، بأن تتخذ إجراءات احتياطية إضافية، لحامية نفسك بأكرب قدر ممكن ضد 

العدوى، لكيال تعدي أقرباءك.

	 تجنب السري بني املجموعات البرشية الكربى، مبا فيها املواصالت العامة املزدحمة، وابق عىل 
مسافة من األشخاص اآلخرين، 

	 خاصة إن كان يظهر عليهم املرض.
	 ابق يف املنزل إن كنت مريضاً، وال تذهب إىل العمل قبل أن تتعاىف.

	 ال ينبغي أن تزور أشخاص يعتربون من الفئات الخاصة املعرضة لخطر اإلصابة، املقيمني يف 
ًثال، بدالً من ذلك، أن  املستشفى أو الساكنني يف مراكز الرعاية، إال إن كان ذلك رضورياً جداً. ميكنك م

تتحدث إىل أقربائك بالتلفون أو عرب الفيديو.
	 تستطيع مساعدة أقربائك يف التسوق وتسليم البضائع عند الباب، ورمبا مساعدتهم يف إعداد 

الطعام.
	 كن متنبهاً عموماً فيام يتعلق بأقربائك.

	 اطلب من اآلخرين مراعاة غريهم.



متى يجب عيل االتصال بالطبيب؟
يجب أن تتصل بالطبيب تلفونياً إن شهدت هذه األعراض لدى أقربائك؟

الحظ أننا نقوم أيضاً بتوعية األشخاص الذين هم ضمن الفئات املعرضة لخطر اإلصابة، 
واألشخاص الذين هم عىل اتصال بالفئات املعرضة لخطر اإلصابة. نطلب منهم أيضاً أن 

يراعوا اآلخرين بصورة خاصة، سواء من خالل اإلرشادات العامة أو غريها.
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