
 AITED Geneva Volunteers  ما الذي يجب فعله خالل فترة الوباء؟

 

 ؟“ COVID-19”كورونا المستجد المعروف باسم  فيروسما هو   (1)

التي يمكن RNA) )السلسلة الفيروسات التاجية هي عائلة كبيرة من فيروسات الحمض النووي الريبي أحادية 

 مجموعة بشرية إلىمجموعة مضيفة غير من )نواع حاجز األوتستطيع عبور مختلفة حيوانية عزلها في أنواع 

نزالت البرد إلى أمراض أكثر خطورة لدى البشر مثل متالزمة الشرق  بين يتنوع المرض الذي قدلتسبب  (البشر

 .(SARS) و متالزمة الجهاز التنفسي الحاد( MERS)األوسط التنفسية 

 

 ؟COVID-19ما هي الفوعة اإلمراضية لفيروس   (2)

فيبدؤون المرضى أما بعض , األطفال من أعراض خفيفة يعانون. جيد بعد العالج الطبي إنذارمعظم المرضى لديهم 

يبلغ , في الوقت الحالي. كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة كامنةمعظم حاالت الوفاة من . أعراض شديدةب

لكنه يعتمد إلى حد كبير . قًا لمنظمة الصحة العالمية٪ وف4.3معدل الوفيات الناجم عن فيروس كورونا الجديد حوالي 

 .لإلنتقالقابلية وأكثر أكثر ضراوة من األنفلونزا  COVID-19إن . على تدابير الحماية والعالج التي نتخذها

 

 ؟الفيروس كيف ينتقل  (3)

 SARS-CoV-2فإن فيروس , حاالت التي تم مواجهتها في الصينكما تم اثباته عن طريق ال

 :يمكن أن ينتقل عبر

حيث أن  .رات التنفسية التي تنبعث من المصابين عند العطس أو السعاليالقط -1

رات يمع المصابين أو الشهيق المباشر للقط( أقدام 6متر أو  1.1)االحتكاك المباشر القريب 

 .الحاملة للفيروس كالهما يمكنه التسبب باإلصابة

إن لمس سطح أو شيء حامل  .للفيروس التالمس مع األسطح أو األشياء الحاملة -2

. للفيروس ومن ثم لمس الفم أو األنف أو العينين من المرجح أن يؤدي إلى اإلصابة بالعدوى

 .حتى عدة أيام على األسطح الحاملة له وقد بينت الدراسات بأنه يمكن للفيروس أن يبقى حياً 

رات الحاملة للفيروس يحيث تختلط القط .انتقال الهباء الجوي في البيئات المغلقة -4

بينت الدراسات أنه يمكن . يسبب انتقال العدوى عند استنشاقه (رذاذ) في الهواء لتشكل هباءً 

 .للفيروس أن يبقى حياً حتى عدة ساعات في الهواء

 

 هل هو معٍد أثناء فترة الحضانة؟  (4)

وبالتالي ينصح المختصون . معٍد حتى أثناء فترة الحضانة COVID-19نعم إن 

 .يوم بعد التعرض ألي منبع للعدوى 13بالمراقبة الطبية والعزل الصحي لمدة 

 

 ما هي التظاهرات السريرية؟  (5)

التظاهرات . أيام 7الى  4هي عادةً من   SARS-CoV-2 إن فترة حضانة 

السعال , تتضمن الحمى COVID-19 فيروس كورونا المستجدالرئيسية ل

كما . أو اإلسهال, سيالن األنف, االنسداد األنفي, (الضعف العام)التعب , الجاف

 .أن الحاالت الحادة ستترافق مع صعوبة في التنفس بعد أسبوع واحد من اإلصابة



 كيف يتم تجنب العدوى من فيروس كورونا المستجد؟  (6)

كما يمكن لكل من المواد التالية أن تعطل هذا (. درجة سيلسيوس لمدة نصف ساعة 56إذا تعرض لدرجة )هذا الفايروس حساس للحرارة 

, حموض البيروكسي اسيتيك, المطهرات ذات األساس الكلوري, دي ايتيل االيتر, ٪55الكحول االيتيلي بتركيز : الفايروس بفعالية

 .الكلوروفورم

 

وخاصة المرضى المثبتة  ارتدي الكمامة لتحمي نفسك واآلخرين من العدوى, -1

إصابتهم أو األشخاص المشتبه بأنهم حاملين العدوى, من هم على تماس مباشر مع غيرهم, 

األشخاص المعزولين بمفردهم, ومن تظهر لديهم األعراض األولية للمرض مثل السعال 

 ورجاء ارتدي الكمامة إذا كنت في مكان مزدحم أو. وارتفاع الحرارة أو اضطرابات التنفس

  .في حال ذهابك للمشفى

 

اغسل يديك باستخدام الصابون وتحت الماء الجاري وافركهم جيدا لمدة ال تقل عن  -2

٪ 12-72في حال لم تستطع أن تغسل يديك  ممكن لمطهر األيدي الحاوي على . ثانية 22

 .من الكحول أن يفي بالغرض

 

التهوية  حافظ على تهوية الغرف؛  تجنب األماكن العامة المغلقة, قليلة -4

وتجنب التواصل المباشر مع أي  ,والمزدحمة؛ قلل من استخدامك لوسائط النقل العامة

 .شخص لديه أعراض االنفلونزا

 :يرجى طلب المشورة الطبية و التشخيص في حال ظهور األعراض التالية  -3

  (وجود بلغم) السعال المنتج 

  41درجة الحرارة أعلى من 

 ت اليومية و حتى أثناء الراحةصعوبة في التنفس أثناء النشاطا 

 وجود ألم عند أخذ نفس عميق 

 تسارع في ضربات القلب 

 فجأةً بعد تحسنها( او انفلونزا) سوء حالة الرشح 

 قشعريرة 

 

التخلص منها في سلة النفايات من ثم المناديل عند السعال او العطس و قم باستخدام -5

 .بثني الذراع لتغطية الفم بدالً من األيديثم اغسل يديك جيدا و إذا لم يتوافر المناديل قم 

 

خزين المفرط للسلع الغذائية و المستهلكات اليومية و األدوية أو حتى من ال تقم بالت -6

الناتج عن الهلع والخوف غير المنضبط ( إلخ...الكمامات والمطهرات)المستهلكات الطبية 

 . لنظام المجتمعيباؤدي إلى هدر كبير للسلع واألذية الذي ي

نحتاج إلى التكافل و التعاون ودعم بعضنا البعض ويجب علينا أن  الطوارئخالل حاالت 

 .األشخاص أصحاب المعاناة والضعفاء االعتبارنأخذ بعين 

والدعم للعاملين في المجال الصحي الذين هم  اإلمداداتأن ضمان  ذهنكفي  ضع -7

 .الوباء في الخطوط األمامية في مواجهة المرض أمر أساسي للسيطرة على

 

شرب كميات كافية من المشروبات الساخنة ابالتمرينات الصباحية الخفيفة و قم -1

يساعد على إمداد الجسم بالحرارة الالزمة مما إلبقاء على الحالة المزاجية اإليجابية حاول لو

 .كورونا فيروسلمقاومة 
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