
 
19-) وكوفید2-كوف-معلومات حول فیروس كورونا الجدید (سارس  

 ما ھو مدى خطورة فیروس كورونا الجدید؟
 قد تؤّدي اإلصابة بفیروس كورنا الجدید إلى سعال وسیالن مخاط من األنف وحكة في الحنجرة وحمى وأحیانا إلى اإلسھال. 
 ى. بعد التقاط العدو ایوم 14األعراض بـر قد یتأخر ظھو 
بعض لؤّدي یقد فإّن الفیروس إّن اإلصابة بالفیروس ال تشّكل خطرا لحیاة أكثر األشخاص، منھم األطفال. وفي حاالت إصابة شدیدة  

لفیروس فكانت أكثرھا تخّص أشخاصا كبار السّن و/أو أشخاصا ا بسببالمصابین إلى ضیق في التنفس والتھاب رئوي. أّما حاالت الوفیات 
 من ظروف صحیة ساقبة. ولم تتوفّر حتّى اآلن بیانات كافیة لتقییم خطورة المرض بشكل نھائي.كانوا یعانون 

 ال یوجد لقاح یحمي من فیروس كورونا الجدید إلى اآلن. 
 ھل ینتقل فیروس كورونا الجدید؟

الغشاء المخاطي أو  بشكل مباشر عبرذلك ، وقد یتّم الرذاذیمكن انتقال فیروس كورونا الجدید بین البشر. وطریق االنتقال الرئیسي ھي عبر 
بمخاطیّة الفم أو األنف أو ملتحمة العین. اإذا اتّصلتَ  الیدینأو بطریق غیر مباشر عبر مجریات التنفّس   

 كیف یمكن تجنّب انتقال فیروس كورونا؟
ھّم الحفاظ على نظافة الیدین ...ومن الم  

یرھا من عند الوصول إلى روضات األطفال أو المدارس أو غ 
 المرافق،

 بعد أوقات الراحة واألنشطة الریاضیة، 
 بعد التمخط والعطاس والسعال، 
 قبل إعداد الطعام وقبل األكل وبعدھا، 
 وبعد الذھاب إلى المرحاض. 

 ما یجب مراعاتھ بشكل عاّم ... 
ابتعد عن اآلخرین أكثر مسافة فاصلة ممكنة عند السعال أو  

حیة أخرى خالل ذلك. واألفضل أن تستدیر نا –العطاس 
مندیل ورقي یتّم  فيویُوصى بالعطاس في ثنیة الذراع أو 

 التخلّص منھ بعد ذلك على الفور. 
اجتنب لمس أشخاص آخرین عند التحیّة وقم بغسل یدیك جیدا  

 ثانیة بالماء وصابون. 20بشكل منتظم لمّدة ال تقل عن 
 

أو مناشف أو أدوات  اأوانی تشاركال  
 مع أشخاص آخرین.م عمل مثل األقال

مثل  –فمك ب اتّصلتْ ال تسلّم أشیاء  
 ألشخاص آخرین. –األكواب أو القواریر 

اترك یدیك بعیَدتَْین عن وجھك وال  
 تمّس فمك وال عینیك أو أنفك بھما.

 ما العمل في حالة ظھور أعراض المرض؟
مخاط من األنف وحكة في الحنجرة والحمى. یُعاني بعض المصابین إضافة إلى الالسعال وسیالن  يفیروس كورونا الجدید ھبعد التقاط األعراض األولى 

یوما،  14ذلك من اإلسھال. إذا ظھرْت األعراض المذكورة على أشخاص تواجدوا في منقطة ثبتْت فیھا حاالت اإلصابة بفیروس كورونا الجدید خالل 
اء في البیت قدر االستطاعة. یجب على المصابین إعالم طبیب أسرتھم ھاتفیا لكي البقوأشخاص آخرین مع غیر ضروریة  أي احتكاكاتفالمطلوب تجنّب 

العیادة. وأّما من كان لھ اتّصال بشخص مصاب بھذا المرض فینبغي أن یتوّجھ إلى دائرة الصّحة  إلىقبل التقّدم الشخصي ة قحالخطوات الال معھ یحّدد
كوخ على الرابط التالي: -تابعة لمؤسسة روبرتالبیانات الّصة بكم عبر قاعدة . یمكنكم البحث عن دائرة الصّحة المختبھ المختّصة

https://tools.rki.de/PLZTool/ .  
و   www.infektionsschutz.deیمكنكم االطّالع على المعلومات المذكورة وغیرھا من المعلومات عبر 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html .  یمكنكم االستفادة من وسائل المركز االتّحادي

مّجانا عبر  اي یمكن تحمیلھتفي لغات متعّددة وال ةمتوفّر ھيي ت"، والHygienetipps 10مثل لوحة "للتوعیة الصّحیة أیضا، 
2.html-cov-sars-https://www.infektionsschutz.de/coronavirus. 
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