كوفيد 19 -

ّ
ديسمن
الصي يف
تسبب رفنوس كورونا المستجد ،والذي تم اكتشافه ألول مرة يف
ر
ر
تنفش أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد19-
تفش مرض
 ،2019يف
ي
ي
" "COVID-19يف رفناير .2020

أفضل وسيلة لحماية نفسك

ً
المداومة عىل غسل اليدين جيدا بالماء والصابون
ّ
ولمدة  20ثانية عىل األقل .استخدم معقم اليدين
كحول يف حال عدم توفر الماء والصابون.
ال
ي
ثن الكوع لدى العطس أو
استعمال ال
منديل أو ي
ّ
السعال ،وتخلص من المنديل يف القمامة.

 6أقدام
عب االتصال
ينتش ر
الفنوس عادة ر
ن
المباش بي األشخاص عن طريق
التنفش من العطس أو السعال.
الرذاذ
ي

ن أن ينتش
ومن الممك ً
الفنوس أيضا باالنتقال ع رب
ر
الهواء عندما تبق القط رنات
الصغنة يف الهواء حن بعدما
ر
يغادر الشخص المصاب
المنطقة.

ّ
تجنب مالمسة العيون ،أو األنف ،أو الفم دون
غسل اليدين.

ّ
تجنب االتصال المباش بأي شخص مريض ،أو
لديه سعال أو عطس.

ن
قد تتطور األعراض يف غضون
 14يوم من الت ّ
عرض للمرض.

تشمل أعراض كوفيد:19-

ً
البقاء يف المنل إذا كنت مريضا.

الن يلمسها
تنظيف
ر
وتطهن األسطح واألشياء ي
الناس بشكل متكرر.
الس عال

وضع الكمامة فقط إذا كان لديك أعراض أمراض
ً
تنفسية ،أو إذا كنت قائما عىل رعاية شخص لديه
أعراض أمراض تنفسية.

يمكن تشخيص الصابة
الفنوس فقط من خالل
ب ر
ّ
معينة.
خبية
م
حاليل
ت
ر

ّ
الحم

ضيق التنفس

يف حاالت نادرة ،يمكن أن يؤدي إل مشاكل تنفسية شديدة،
والفشل الكلوي أو الموت.

ً
ً
مصابا بالح ّم أو السعال أو ضيق التنفس ،أو يف حال االتصال المباش مؤخرا بشخص مصاب بالحم أو السعال أو ضيق
إذا كنت
اختصاص رعاية صحية آخر يف أشع وقت ممكن .ي ر
رج االتصال بمقدم الرعاية
التنفس ،ف رن رج إخبار الممرض(ة) أو الطبيب(ة) أو أي
ي
الن تشعر بها.
قبل وصولك إل عيادة/قسم مقدم الرعاية أو قسم الطوارئ
ر
وأخنهم عن األعراض ي
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