
الدليل ا�رشادي الوقائي الخاص بفيروس
كورونا الجديد (COVID-19) في أماكن التجمعات

عن الفيروس
فيروسات كورونا (COV) هي عائلة كبيرة من فيروسات الحمض النووي الريي RNA التي تسبب أمراض� تتراوح من 
نزالت البرد الشــائعة إلــى ا�مراض ا�كثر حدة مثل متالزمة الشــرق ا�وســط التنفســية (MERS-COV) ومتالزمة 
الجهــاز التنفســي الحادة الوخيمــة (SARS-COV) وعلى الرغم من أنه تم تســجيل معظم الحــاالت مبدأي� في 

جمهورية الصين، إال أن  (COVID-19) امتد إلى عدد من الدول حول العالم.

(COVID-19) كيف ينتشر
عندما يقوم الشخص المصاب بـ (COVID-19) بالسعال أو الزفير فإنه يقوم بإطالق قطرات من السوائل المصابة 
بالمــرض، وتقوم تلك القطرات المصاحبة لذلك بالســقوط على ا�ســطح وا�شــياء القريبة منــه مثل المكاتب أو 

الطاوالت أو الهواتف.
ومن ثم  ينتقل المرض عن طريق لمس ا�شخاص لتلك ا�سطح الملوثة ثم لمس العين أو الفم أو الوجه.

كذلــك مــن الممكن انتقــال المرض إذا كان الشــخص يقف على بعد متــر واحد أو مترين من الشــخص المصاب 
بـ(COVID-19) وذلك عن طريق المخالطة المباشرة من خالل الرذاذ المتطاير من هؤالء المصابين.

مــع العلم بأن معظم ا�شــخاص المصابين بـــ (COVID-19) يعانون مــن أعراض خفيفة ويتعافــون منها، إال أن 
البعض قد يمر بتجربة أكثر خطورة وقد يحتاج إلى رعاية في المستشفى.

خطر ا�صابة:
يرتفع خطر اÁصابة بين بعض الفئات مثل:

1-  كبار السن
2-  ا�شخاص الذين يعانون من حاالت مرضية مثل مرض السكري وأمراض القلب والرئة

3-  ا�شخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة وبعض الفئات المعرضة لÂمراض

أعراض ا�صابة:
من أبرز أعراض اÁصابة: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور ا�عراض - أحيان�- إلى التهاب رئوي، وقد 

تسبب العدوى مضاعفات حادة لمن يعانون ضعف� في الجهاز المناعي، أو أمراض� مزمنة، وكبار السن.



بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار (COVID-19) في أماكن التجمعات
االستعداد والتزود بأحدث  التدابير الوقائية الواجب اتخاذها يساعد على وضع خطط لحماية نفسك واÅخرين من 
العدوى، حيث يمكن أن تنتشــر العدوى بسهولة في أماكن التجمعات العامة، يمكن أن تؤدي التجمعات العامة 

إلى ارتفاع نسبة اÁصابة بالعدوى بمعدل %10 لذلك يجب الحرص على:

•  تجنب ا�ماكن المزدحمة
•  أخذ لقاح ا�نفلونزا

با�ضافــة إلــى بعض ا�جــراءات المهمــة التي يمكنــك اتخاذها لوقاية نفســك ومن حولــك في أماكن 
التجمعات:

•  تجنب السفر وأماكن التجمعات عند اÁصابة
•  البقاء في المنزل عند الشعور با�عراض، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس من خالل الشخص المصاب لمدة تصل 

      إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ ا�عراض

•  الحرص على تغطية الفم وا�نف عند السعال أو العطاس بمحارم ورقية والتخلص منها مباشرة في سلة 
      المهمالت

•   الحفاظ على مسافة مناسبة عن منطقة التجمع، �ن الفيروس ينتقل عن طريق قطرات اللعاب لمسافة 
       تصل إلى 3 أقدام على ا�قل

•  غسل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر
•  الحرص على عدم لمس الوجه (العين، ا�نف، الفم)

•  تجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول

لطلب المساعدة
اتصل على
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