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.الأو(أعراض)



ما هو فيروس كورونا؟

من فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة

الفيروسات التي قد تسبب المرض 

ومن المعروف أنها .للحيوان واإلنسان

تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز

الت التنفسي التي تتراوح حدتها من نز

ادة البرد الشائعة إلى أمراض تنفسية ح

ؤخراً ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف م

.19-مرض فيروس كورونا كوفيد



؟19-كوفيد( كورونا)ما هي أعراض مرض 

.  الحمى واإلرهاق والسعال الجاف➢

قد يعاني بعض المرضى من اآلالم ➢
واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو

وعادة ما تكون هذه . ألم الحلق، أو اإلسهال
.  األعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً 

ن وقد يصاب بعض الناس بالعدوى دون أ➢
تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا 

.  بالمرض

من %( 80نحو )يتعافى معظم األشخاص ➢
.  المرض دون الحاجة إلى عالج خاص

وتشتد حدة المرض حيث يعاني المريض➢
.من صعوبة التنفس



؟19-كيف ينتشر مرض كوفيد

-:يمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق

عطس الرذاذ الذي يتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل أو ي➢

.الشخص المصاب تكون محملة بالميكروب

تنفس هذه القطيرات من الشخص المصاب يؤدي إلى ➢

لذا فمن األهمية بمكان االبتعاد عن ، اإلصابة بالعدوى

الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد

مس مالمسة األسطح الملوثة بإفرازات الشخص المصاب ثم ل➢

.  عينيهم أو أنفهم أو فمهم



ض؟كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المر

بانتظام بفركهما مطهرنظف يديك جيداً ➢
.ابونكحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والص

ك ال تقل عن متر واحد بيناحتفظ بمسافة ➢
وبين أي شخص يسعل أو يعطس

.عينيك وأنفك وفمكتجنب لمس➢

تأكد من اّتباعك أنت والمحيطين بك ➢
عني وي. لممارسات النظافة التنفسية الجيدة

تغطي فمك وأنفك عند السعال أو ذلك أن 
ثم بكوعك المثني أو بمنديل ورقي،العطس 

.ورالتخلص من المنديل المستعمل على الف
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بالحمىمصاباً كنتإذا.بالمرضشعرتإذاالمنزلإلزم➢

وأصحيةوحدةأقربإليتوجهةالتنفس،وصعوبةوالسعال

.الالزمالعالجوتقديمالحالةلتشخيصمستشفي

والحمىكالصداعخفيفةبأعراضولوبالتوعك،الشعورحالفي➢

خفيفورشح(أكثرأومئويةدرجة37.3)الدرجةالمنخفضة

وإذا.تماماتتعافىحتىالمنزلفيبالبقاءنفسكاعزلاألنف،في

منإليهتحتاجماإلحضارمابشخصاالستعانةاألمرتطلّب

تدفارمثال،تأكلهمالشراءالخروجإلىمضطراكنتأولوازم

.آخرينأشخاصإلىالعدوىنقللتجنبقناعا

ض؟كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المر



مرضأعراضعليكظهرتإذاإالكمامةتضعال➢
ةالرعايتقدمكنتإذاأو(السعالخاصة)19-كوفيد

كنكيموال.الـمرضبهذامصابأنهُيحتمللشخص
.واحدةمرةإالاالستعمالوحيدةالكمامةاستعمال

رعايةعلىقائماإذاأومريضاتكنلمإذاأما➢
دونماسكاتأهدرتقدفستكونمريض،شخص

داع

واآلخرينكنفسلحمايةفّعاليةاألكثرالسبلوتتمثل➢
كررمتبشكليديكتنظيففي19-كوفيدمرضمن

نديلبمأوالمرفقبثنيالسعالعندالفموتغطية
عنواحدمترعنتقلالمسافةوتركورقي،

.يعطسونأويسعلونالذيناألشخاص

هل ينبغي أن أضع ماسك لحماية نفسي؟



(الماسك)معلومات عن واقيات الجهاز التنفسي 

ي في ال توجد منفعة من ارتداء واقيات الجهاز التنفس➢
.المجتمع وخصوصاً في األماكن المفتوحة

الطة يفضل ارتدائه في األماكن المغلقة في حالة مخ➢
.المصابين بأعراض تنفسية

-:في حالة ارتداء الماسك يجب اإللتزاام باألتي➢

.يجب أن يغطي األنف والفم–

.يجب التخلص منه فور حدوث بلل له–

.ال يعاد استخدامه مرة أخرى–

.يحظر لمس الجزء الخارجي منه–

يجب غسل األيدي بعد خلع الماسك أو دلك األيدي –
.بالكحول



هل يمكن إعادة استخدام الماسكات أو تطهيرها 

بمطهرات األيدي؟

ال ينبغي إعادة استعمال ماسكات الوجه، إذا كنت تخالط ➢

فسية شخصاً مصاباً بفيروس كورونا لجديد أو بعدوى تن

أخرى، 

سك دون ينبغي إزالة الما. مقدمة الماسك تعتبر ملوثة بالفعل➢

.  لمسه من األمام والتخلص منه على النحو السليم

و بعد نزع الماسك، ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أ➢

غسلهما بالماء والصابون



؟كم من الوقت يظل الفيروس حياً على األسطح

يروس ال ُيعرف على وجه اليقين فترة استمرار الف➢
حياً على األسطح، ولكن 19-المسبب لمرض كوفيد

.  نايبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروسات كورو

ة قد تظل حية على األسطح لبضع ساعات أو لعد➢
وع مثل ن)وقد يختلف ذلك باختالف الظروف . أيام

(.السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية

ظفه إذا كنت تعتقد أن سطحاً ما قد يكون ملوثاً، ن➢
بمطهر عادي لقتل الفيروس وحماية نفسك 

. واآلخرين

نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما➢
أو وتجنب لمس عينيك أو فمك. بالماء والصابون

.أنفك



إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس

.حاءعن األشخاص األص( مسافة متر واحد على األقلّ )االبتعاد قدر اإلمكان ➢

بة، تغطية الفم واألنف، عند السعال أو العطاس، بمناديل أو مواد أخرى مناس➢

د استعمالها أو الحتواء اإلفرازات التنفسية والتخلّص من تلك الموارد فوراً بع

.غسلها وتنظيف األيدي فوراً بعد لمس اإلفرازات التنفسية

فتح النوافذ الحرص على تحسين تدفق الهواء في األماكن التي يعيشون فبها ب➢

قدر اإلمكان

ن استخدم المناديل الورقية المخصصة لالستخدام الواحد في التخلص م➢

.إفرازات الجهاز التنفسي

ي حالة إغسل يديك باستمرار باستخدام الماء والصابون أو الدلك بالكحول ف➢

.عدم تلوثها

تجنب التواجد في األماكن المذدحمة والمغلقة ➢

ف في حالة تواجدك في األماكن المغلقة والمذدحمة قم بتغطية الفم واألن➢

.باستخدام الماسك

تجنب لمس األسطح باستمرار بدون الحاجة لذلك➢

.ة لكتوجه إلي أقرب مستشفي لتشخيص حالتك وتقديم الرعاية الطبي➢



كيفية حماية الطالب

ال ينصح بارتداء الطالب للماسكات➢

ي يجب على الطالب غسل اليدين بالماء الجار➢
ثانية 60و 40والصابون لمدة تتراوح بين
ا وإذا لم يظهرعليهم. عندما يظهرعليهما اتساخ

وغسلهما اتساخ، فيمكن فركهما بمُطهِّر كحولي أ
.بالماء والصابون

لفم الحرص على توعية الطالب بأهمية تغطية ا➢
واألنف بالجزء العلوي من األكمام أو بمنديل

وحيد االستعمال عند السعال أوالعطس، 
باشرة والتخلُّص من هذا المنديل بعد استعماله م

.في سلة مهمالت مغلقة



كواباألمثلالشخصية،األغراضتبادلبعدمالطالبانصح➢

والمناشف،

ينالعينمالمسةوتجنبالعامةاألماكنفيالبصقتجنب➢

.وغيرنظيفةمغسولةغيربيد  واألنفوالفم

ع➢ ندعوالقبالتاألحضانتبادلعدمعلىالطالبتشجِّ

.التحية

كيفية حماية الطالب



هل تنشر الحيوانات األليفة بالمنزل فيروس

؟كورونا المستجد

في الوقت الحاضر، ال يوجد أي دليل

الب على أن الحيوانات األليفة، مثل الك

ونا أو القطط، قد ُتصاب بفيروس كور

ومع ذلك، من الجيد غسل . المستجد

امل مع اليدين بالماء والصابون بعد التع

ويساعد ذلك على الوقاية من . معها

.العديد من الجراثيم



َمْن األكثر ُعرضة لإلصابة بفيروس كورونا 

المستجد، كبار السن أم صغار السن؟

يمكن أن ُيصاب األشخاص من جميع ➢
كن األعمار بفيروس كورونا المستجد ول
كبار السن واألشخاص المصابين 

، مثل الَرْبو)بحاالت بأمراض مزمنة 
رّي، وأمراض القلب م ه( وداء الُسكَّ

.األكثر ُعرضة لإلصابة 

وتنصح منظمة الصحة العالمية ➢
األشخاص من جميع األعمار باتباع 
الخطوات الالزمة لحماية أنفسهم من 

الفيروس، مثل غسل اليدين جيًدا 
.واإللتزام بأداب العطس والسعال



هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من 

فيروس كورونا المستجد وعالجه؟

ال تقضي المضادات الحيوية على ➢

الفيروسات وينصح بعدم استخدام 

المضادات الحيوية في الوقاية منه أو 

.عالجه

ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى➢

د بسبب فيروس كورونا المستجد، فق

الية تحصل على المضادات الحيوية الحتم

.إإلصابة بعدوى بكتيرية مصاحبة له



مصر تتحدى األزمات

معاً لواجهة فيروس الكرونا المستجد 

COVID – 19


