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 "كورونا فيروس المستجد"تعريف مبسط لـ 

  ةفٌروس كورونا من ساللة كورونا، تم التعرف علٌه ألول مر •

فً مجموعة من حاالت اإللتهاب الرئوي فً مدٌنة ووهان 

 .بمقاطعة هوبً الصٌنٌة
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 مرض؟الكيف ينتقل 

من المحتمل ان ٌكون فٌروس كورونا الجدٌد قد نشأ من مصدر •

 .حٌوانً

تشٌر المعلومات الحالٌة انه ٌمكن لفٌروس كورونا الجدٌد ان ٌنتقل من •

 .شخص الى اخر لكن لم ٌتم فهم مدى سهولة حدوث ذلك الى االن

عادة تنتشر سالالت فٌروس كورونا االخرى من شخص الى اخر •

( من خالل السعال او العطس)عبر الرذاذ الملوث من شخص مرٌض 
 .او االٌدي الملوثة

3 



4 

 هي أعراض المرض؟ما 



 :اتبع اإلرشادات التالية لمنع انتقال العدوى 

 20ٌجب االهتمام بنظافة الٌدٌن عن طرٌق غسل الٌدٌن بالماء والصابون لمدة •

 .أو استخدام المطهر إذا لم ٌتوفر الماء والصابون . ثانٌة على األقل

 .الٌدٌنالحرص على توفٌر مطهر الكحول لتعقٌم •

 .تغطٌة الفم واالنف بمندٌل عند السعال أو العطس•

السعال أو ضٌق التنفس مراجعة الطبٌب أو أي شخص ٌصاب بالحمى على •

 .عدمهواتباع نصائح الطبٌب بخصوص التغٌب عن الدوام المدرسً من 

استخدام الكمامات ٌنصح فقط للمصابٌن بأعراض نزالت البرد لمنع نقلهم العدوى •

 .لآلخرٌن
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 الجديد؟( كورونا)هل هناك لقاح لفيروس 

 .فٌروس كورونالال ٌوجد حتى اآلن لقاح •

 

7 



األجراءات التي يجب اتباعها للقادمين من المناطق 

 الموبؤة

توجه إلى أقرب مركز للرعاٌة الطبٌة مع ضرورة إخبار الطبٌب عن •

 .أي أعراض وعن سفرك

 .مع اآلخرٌن اإلتصالالبقاء فً المنزل وتجنب •

 .عدم السفر أثناء المرض•

 تغطٌة الفم واألنف بمندٌل عند السعال والعطس•

 الٌدٌن كثٌراغسل •
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 انتبه

ننصح بتلقً المعلومات الخاصة بالمرض من الجهات •

 .الرسمٌةوالحكومٌة الصحٌة 
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اثبت سفره الى الصٌن مثل أعراض حمى أو سعال أو ضٌق فً التنفس ، ٌجب موظف فً حالة وجود أعراض على •

 .الخصوصتعلٌمات الجهة الصحٌة الصادرة بهذا اتباع ضرورة الصحٌة مع تقٌٌمها من قبل مزود الرعاٌة 

 

بشكل لمسها التً ٌتم األسطح واألشٌاء من من المٌكروبات بتنظٌف السطح الروتٌنً الذي ٌساعد على التخلص نوصً • •

وأماكن العمل مرافق رعاٌة األطفال والمدارس و , األبواب و مقابض المغاسل ومقابض متكرر مثل األلعاب والمكاتب 

 .أماكن التجمعاتوغٌرها من 

 :الروتٌنًاألسطح تنظٌف • •

 1جزء تمٌٌع )التبٌٌض كمطهر للتنظٌف والتطهٌر استخدام مادة ٌمكن , كمطهر للتنظٌف والتطهٌر المبٌٌض باستخدام . 1•

بترك ٌنصح . فً نفس وقت التنظٌفمحالٌل التبٌٌض تحضٌر ٌجب (الملٌونجزء فً  1000، أو الماء من جزء  50فً 

 .دقائق 10تقل عن ال اتصال محلول التبٌٌض لفترة 

 .فً حالة استخدام مواد اخرى المصنعة الجهه اتباع إرشادات كما ٌجب , المبٌض إذا لم ٌتوفر % 70الكحول بتركٌز. 2•
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 - اإلنتهاءتم  -
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