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المعرضون لإلصابة



العدوى

:  تعریف العدوى

المسببالكائنانتقالھي
إليمصدرهمنللعدوى

لإلصابةالمعرضالشخص
قدباألنسجةإصابةوإحداث

مرضیةصورةفيتظھر
.الأو)أعراض(



ما ھو فیروس كورونا؟

من فیروسات كورونا ھي فصیلة كبیرة
الفیروسات التي قد تسبب المرض 

ومن المعروف أنھا .للحیوان واإلنسان
تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجھاز

الت التنفسي التي تتراوح حدتھا من نز
ادة البرد الشائعة إلى أمراض تنفسیة ح
ؤخراً ویسبب فیروس كورونا الُمكتشف م

.19-مرض فیروس كورونا كوفید



؟19-كوفید) كورونا(ما ھي أعراض مرض 
الحمى واإلرھاق والسعال الجاف  .
 قد یعاني بعض المرضى من اآلالم

واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو
وعادة ما تكون ھذه . ألم الحلق، أو اإلسھال

 ً .  األعراض خفیفة وتبدأ تدریجیا
ن وقد یصاب بعض الناس بالعدوى دون أ

تظھر علیھم أي أعراض ودون أن یشعروا 
.  بالمرض

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

وتشتد حدة المرض حیث یعاني المریض
.من صعوبة التنفس



؟19-كیف ینتشر مرض كوفید

-:یمكن للمرض أن ینتقل من شخص إلى شخص عن طریق
عطس الرذاذ الذي یتناثر من األنف أو الفم عندما یسعل أو ی

.الشخص المصاب تكون محملة بالمیكروب
 تنفس ھذه القطیرات من الشخص المصاب یؤدي إلى

لذا فمن األھمیة بمكان االبتعاد عن , اإلصابة بالعدوى
الشخص المریض بمسافة تزید على متر واحد

مس مالمسة األسطح الملوثة بإفرازات الشخص المصاب ثم ل
.  عینیھم أو أنفھم أو فمھم



ض؟كیف یمكنني حمایة نفسي ومنع انتشار المر

 ًبانتظام بفركھما مطھرنظف یدیك جیدا
.ابونكحولي للیدین أو بغسلھما بالماء والص

 ك ال تقل عن متر واحد بیناحتفظ بمسافة
وبین أي شخص یسعل أو یعطس

عینیك وأنفك وفمكتجنب لمس.
 تأكد من اتّباعك أنت والمحیطین بك

عني وی. لممارسات النظافة التنفسیة الجیدة
تغطي فمك وأنفك عند السعال أو ذلك أن 
ثم بكوعك المثني أو بمندیل ورقي،العطس 

.ورالتخلص من المندیل المستعمل على الف



8



كنتإذا.بالمرضشعرتإذاالمنزلإلزم ً بالحمىمصابا
وأصحیةوحدةأقربإليتوجھةالتنفس،وصعوبةوالسعال
.الالزمالعالجوتقدیمالحالةلتشخیصمستشفي

والحمىكالصداعخفیفةبأعراضولوبالتوعك،الشعورحالفي
خفیفورشح)أكثرأومئویةدرجة37.3(الدرجةالمنخفضة

وإذا.تماماتتعافىحتىالمنزلفيبالبقاءنفسكاعزلاألنف،في
منإلیھتحتاجماإلحضارمابشخصاالستعانةاألمرتطلّب
تدفارمثال،تأكلھمالشراءالخروجإلىمضطراكنتأولوازم
.آخرینأشخاصإلىالعدوىنقللتجنبقناعا

ض؟كیف یمكنني حمایة نفسي ومنع انتشار المر



مرضأعراضعلیكظھرتإذاإالكمامةتضعال
ةالرعایتقدمكنتإذاأو)السعالخاصة(19-كوفید

كنكیموال.الـمرضبھذامصابأنھیُحتمللشخص
.واحدةمرةإالاالستعمالوحیدةالكمامةاستعمال

رعایةعلىقائماإذاأومریضاتكنلمإذاأما
دونماسكاتأھدرتقدفستكونمریض،شخص

داع
واآلخرینكنفسلحمایةفعّالیةاألكثرالسبلوتتمثل

كررمتبشكلیدیكتنظیففي19-كوفیدمرضمن
ندیلبمأوالمرفقبثنيالسعالعندالفموتغطیة
عنواحدمترعنتقلالمسافةوتركورقي،

.یعطسونأویسعلونالذیناألشخاص

ھل ینبغي أن أضع ماسك لحمایة نفسي؟



)الماسك(معلومات عن واقیات الجھاز التنفسي 

ي في ال توجد منفعة من ارتداء واقیات الجھاز التنفس
.المجتمع وخصوصاً في األماكن المفتوحة

الطة یفضل ارتدائھ في األماكن المغلقة في حالة مخ
.المصابین بأعراض تنفسیة

في حالة ارتداء الماسك یجب اإللتزاام باألتي:-
.یجب أن یغطي األنف والفم–
.یجب التخلص منھ فور حدوث بلل لھ–
.ال یعاد استخدامھ مرة أخرى–
.یحظر لمس الجزء الخارجي منھ–
یجب غسل األیدي بعد خلع الماسك أو دلك األیدي –

.بالكحول



ھل یمكن إعادة استخدام الماسكات أو تطھیرھا 
بمطھرات األیدي؟

 ال ینبغي إعادة استعمال ماسكات الوجھ، إذا كنت تخالط
فسیة شخصاً مصاباً بفیروس كورونا لجدید أو بعدوى تن

أخرى، 
سك دون ینبغي إزالة الما. مقدمة الماسك تعتبر ملوثة بالفعل

.  لمسھ من األمام والتخلص منھ على النحو السلیم
و بعد نزع الماسك، ینبغي فرك الیدین بمطھر كحولي أ

غسلھما بالماء والصابون



؟كم من الوقت یظل الفیروس حیاً على األسطح

یروس ال یُعرف على وجھ الیقین فترة استمرار الف
حیاً على األسطح، ولكن 19-المسبب لمرض كوفید

.  نایبدو أنھ یشبھ في ذلك سائر فیروسات كورو
ة قد تظل حیة على األسطح لبضع ساعات أو لعد

وع مثل ن(وقد یختلف ذلك باختالف الظروف . أیام
).السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البیئیة

ظفھ إذا كنت تعتقد أن سطحاً ما قد یكون ملوثاً، ن
بمطھر عادي لقتل الفیروس وحمایة نفسك 

.  واآلخرین
نظف یدیك بفركھما بمطھر كحولي أو بغسلھما

أو وتجنب لمس عینیك أو فمك. بالماء والصابون
.أنفك



إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس

 حاءعن األشخاص األص) مسافة متر واحد على األقلّ (االبتعاد قدر اإلمكان.
بة، تغطیة الفم واألنف، عند السعال أو العطاس، بمنادیل أو مواد أخرى مناس

د استعمالھا أو الحتواء اإلفرازات التنفسیة والتخلّص من تلك الموارد فوراً بع
.غسلھا وتنظیف األیدي فوراً بعد لمس اإلفرازات التنفسیة

فتح النوافذ الحرص على تحسین تدفق الھواء في األماكن التي یعیشون فبھا ب
قدر اإلمكان

ن استخدم المنادیل الورقیة المخصصة لالستخدام الواحد في التخلص م
.إفرازات الجھاز التنفسي

ي حالة إغسل یدیك باستمرار باستخدام الماء والصابون أو الدلك بالكحول ف
.عدم تلوثھا

 تجنب التواجد في األماكن المذدحمة والمغلقة
ف في حالة تواجدك في األماكن المغلقة والمذدحمة قم بتغطیة الفم واألن

.باستخدام الماسك
تجنب لمس األسطح باستمرار بدون الحاجة لذلك
ة لكتوجھ إلي أقرب مستشفي لتشخیص حالتك وتقدیم الرعایة الطبی.



كیفیة حمایة الطالب

ال ینصح بارتداء الطالب للماسكات
ي یجب على الطالب غسل الیدین بالماء الجار

ثانیة 60و 40والصابون لمدة تتراوح بین
ا وإذا لم یظھرعلیھم. عندما یظھرعلیھما اتساخ

ر كحولي أ وغسلھما اتساخ، فیمكن فركھما بمُطّھِ
.بالماء والصابون

لفم الحرص على توعیة الطالب بأھمیة تغطیة ا
واألنف بالجزء العلوي من األكمام أو بمندیل

وحید االستعمال عند السعال أوالعطس، 
باشرة والتخلُّص من ھذا المندیل بعد استعمالھ م

.في سلة مھمالت مغلقة



كواباألمثلالشخصیة،األغراضتبادلبعدمالطالبانصح
والمناشف،

ینالعینمالمسةوتجنبالعامةاألماكنفيالبصقتجنب
.وغیرنظیفةمغسولةغیربیدٍ واألنفوالفم
ع ندعوالقبالتاألحضانتبادلعدمعلىالطالبتشّجِ

.التحیة

كیفیة حمایة الطالب



ھل تنشر الحیوانات األلیفة بالمنزل فیروس
؟كورونا المستجد

في الوقت الحاضر، ال یوجد أي دلیل
الب على أن الحیوانات األلیفة، مثل الك
ونا أو القطط، قد تُصاب بفیروس كور

ومع ذلك، من الجید غسل . المستجد
امل مع الیدین بالماء والصابون بعد التع

ویساعد ذلك على الوقایة من . معھا
.العدید من الجراثیم



َمْن األكثر ُعرضة لإلصابة بفیروس كورونا 
المستجد، كبار السن أم صغار السن؟

 یمكن أن یُصاب األشخاص من جمیع
كن األعمار بفیروس كورونا المستجد ول

كبار السن واألشخاص المصابین 
، مثل الَرْبو(بحاالت بأمراض مزمنة 

م ھ) وداء الُسكَّرّي، وأمراض القلب
.األكثر ُعرضة لإلصابة 

 وتنصح منظمة الصحة العالمیة
األشخاص من جمیع األعمار باتباع 
الخطوات الالزمة لحمایة أنفسھم من 

الفیروس، مثل غسل الیدین جیًدا 
.واإللتزام بأداب العطس والسعال



ھل المضادات الحیویة فعَّالة في الوقایة من 
فیروس كورونا المستجد وعالجھ؟

 ال تقضي المضادات الحیویة على
الفیروسات وینصح بعدم استخدام 

المضادات الحیویة في الوقایة منھ أو 
.عالجھ

ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى
د بسبب فیروس كورونا المستجد، فق

الیة تحصل على المضادات الحیویة الحتم
.إإلصابة بعدوى بكتیریة مصاحبة لھ



مصر تتحدى األزمات
معاً لواجھة فیروس الكرونا المستجد 

COVID – 19


