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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 واألشخاص 
املصابني مبرض مزمن. فإن كنت ضمن الفئة املعرضة للخطر اإلصابة، فيجب عليك بذل جهد 

إضايف لحامية نفسك، واآلخرين املعرضني بصور خاصة، ضد انتشار العدوى.

من هي الفئات املعرضة لإلصابة؟
بعض املجموعات معّرضة بصورة خاصة ألن مترض جدياً، إن كانوا 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

يجب أن تعترب نفسك بأنك معرض لخطر اإلصابة بشكل خاص، إن كان لديك مرض مزمن بدرجة 
متوسطة إىل صعبة. وذلك مثل ضغط الدم املرتفع، أو الربو، الذي مل يُنظم بدواء. إن تم عالجك عالجاً 
جيداً وأصبح مرضك املزمن تحت السيطرة، فأنت لست ضمن املجموعة املعرضة لخطر اإلصابة. إن 

كانت لديك شكوك فيام إن كنت معرضاً لخطر اإلصابة بشكل خاص، أو كنت بحاجة إلرشادات خاصة، 
فننصح بأن تتحدث مع الطبيب الذين يتوىل عالجك.

ّ



ماذا ميكنني أن أفعل إن كنت ضمن الفئة 
املعرضة لخطر اإلصابة بشكل خاص؟

اتبع النصائح العامة للنظافة الشخصية
إن كنت ضمن الفئة املعرضة لخطر اإلصابة بشكل خاص، فننصح بأن تتبع، بدرجة عالية، اإلرشادات 

العامة للنظافة الشخصية، والنصائح املتعلقة بالتنقل يف املجتمع.

	 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، العناق 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 تفكر ملياً يف كيفية حامية نفسك بأكرب قدر ممكن ضد اإلصابة 

بالعدوى.

	 ابق يف املنزل ألكرب قدر ممكن.
	 تجنب األماكن التي فيها الكثري من الناس. ننصح مثالً بتجنب استعامل وسائل املواصالت العامة، 

خاصة يف أوقت االزدحام.
	 احرص عىل حسن النظافة الشخصية فوق املعتاد. اغسل يديك بعناية حني تأيت إىل املنزل إن كنت 

مثالً قد ملست مقبض باب. 
	 فكر ملياً باستعامل القفازات حني تخرج.

	 تجنب ملس األنف والفم والعينني، إن مل تكن يداك نظيفتان، حيث إن الفريوس عادة ما يعدي من 
اليدين إىل أغشية األنف والفم والعينني.

	 ابق عىل مسافة بينك وبني اآلخرين، خاصة إن كان يظهر عليهم املرض. القطرات من السعال 
والعطس تنترش يف الهواء ملسافة مرت – مرتين، ومنها تعدي اآلخرين. إال أنها ال تبقى معلقة يف 

الهواء ملدة طويلة.



ما الذي عيل فعله إن كان ال بد يل من 
الخروج قليالً وسط أناس آخرين؟

إن كان لديك احتكاك ضئيل بأناس آخرين، خالف املعتاد، فيمكنك التفكري مبا ميكنك أن 
تفعله بدالً من ذلك. يتوقف األمر عىل وضعك، فقد تستطيع مثالً أن تذهب يف نزهة يف 

منطقة ما حيث ال يتواجد أناس كثريون، أو الذهاب إىل الحديقة، أو االتصال بالتلفون مبعارفك 
بقدر أكرب، مثالً عرب مكاملات الفيديو. إن كنت معتاد عىل رياضة اللياقة، فيمكنك القيام 

بالتامرين الرياضية يف املنزل.

متى يجب عيل االنتباه أكرث من املعتاد؟
اتصل تلفونياً بالطبيب إن أحسست بـ:

ً ا 	�سعال بدأ حديث

ّ	�الحمى ُ
	�صعوبة يف التنفس

	�املرض لعدة أيام

	�انعدام التحسن

	�تفاقم األعراض

من املهم أن تتصل بالتلفون أوالً وال تحرض إىل غرفة االنتظار، فقد تعدي اآلخرين.

تابع أحدث التطورات املتعلقة بفريوس كورونا املستجد عىل موقع دائرة الصحة
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