
اقتتاد افردظغ لحرضات الاأطغظ

خــــادر سظ لـةـظــئ تأطغـظـــات
التغــاة "الاضــاشــض" والـخـتـغ

(أذار/ ٢٠٢٠)

الضـعروظــا
 العصاغئ طظ

الفغروس الةثغث
(COVID-19) 

ظحرة إرحادغئ رصط (٢)



انـتـقــال طــرق 
كــورونــا  عــدوى 

ــرذاذ المتطايــر  مــن المريــض  - االنتقــال المباشــر مــن خــال ال
ــاء الكحــة أو العطــس أثن

- االنتقــال غيــر  المباشــر )لمــس األســطح واألدوات الملوثــة، 
ــن( ــف أو العي ــم أو األن ــس الف ــم لم ــن ث وم

- المخالطة المباشرة للمصابين

- تناول األطعمة دون طهي خاصة اللحوم والبيض

الـوقـايــة كيفـيـة 
من عدوى كورونا الجديد

طهي اللحوم والبيض جيدًا

اإلصــابــة أعــراض 
بفيروس كورونا الجديد 

ضيق في التنفس ألم في الحلقارتفاع درجة الحرارة

تجنــب االتصــال المباشــر مــع أي 
أعــراض  عليــه  تظهــر  شــخص 
التنفســي مثــل  الجهــاز  أمــراض 

والعطــس  الســعال 

غسل اليدين بالماء
والصابون بانتظام

الفــم واألنــف عنــد  تغطيــة 
والعطــس الســعال 



للمســافــريــن 

-تجنــب االتصــال بالحيوانــات )حيــة أو ميتــة( أو المنتجــات الحيوانيــة 
أو التواجــد فــي أســواق تــداول الحيوانــات

- تجنب االتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية

ننصــح المتجهيــن لمناطــق ظهــر فيهــا فيــروس كورونــا الجديــد 
)COVID-19(

إذا ظهرت أعراض االصابة بعدوى تنفسية فينبغي

نصـائـح هامـة عنـد ظهـور 
أعراض كورونا التنفسية

ارتــداء قـنــاع طـبــي

تـوجــه الــى أقــرب مسـتـشـفـــى

الطـريقــة األصــح 
لغسـل اليـديـن

وزع الصابون
 على يديك

جفف اليدينافرك االبهام براحة اليدادعك الراحتين

افرك راحة اليدين مع 
تشبيك االصابع

ــى  ــد اليمن ــع الي ــع أصاب ض
اليســرى  اليــد  راحــة  مــع 

وافــرك ظهــر االصابــع

- البقــاء فــي المنــزل وتجنــب اآلختــاط 
باآلخرين

- تغطيــة الفــم واألنــف بالمناديــل 
عنــد الكحــة أو العطــس

- المحافظــة علــى نظافــة اليديــن عبر 
غســلها لمــدة ٢٠ ثانيــة علــى األقــل 

بالمــاء والصابــون أو بالمطهــرات
ــاء وجــود أعــراض  - عــدم الســفر أثن

ــة مرضي
- طلب الرعاية الصحية فورًا



هل يتنقل الفيروس بين البشر ؟

هل يمكن الشفاء من فيروس كورونا الجديد؟
نعــم، وعــدد الحــاالت التــي شــفيت بعــد االصابــة تبلــغ 
نســبتها أكثر من ٩٠٪ من مجموع الحاالت المســجلة.

ــن البشــر مــن الشــخص  ــروس بي نعــم، ينتقــل الفي
المصــاب بالعــدوى إلــى شــخص آخــر عــن طريــق 

المخالطــة القريبــة دون حمايــة.


