
 

فيروس 

 كورونا

 ؟االنماذا 
 

 تدابير فعالة إليقاف فيروس كورونا 

 معلومات مهمة: 

تعريض نفسك ألشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى   •

درجة مئوية ال يمنع مرض فيروس كورونا  25من 

ويمكنك التقاط الفيروس مهما كان الطقس مشمًسا أو 

 .حاًرا

ينتقل الفيروس التاجي الجديد من خالل  ال يمكن أن  •

 .لدغات البعوض

حتى اآلن ال يوجد اي معلومات أو أدلة تشير إلى أن  

الجديد يمكن أن ينتقل عن طريق   كورونافيروس 

 .البعوض

هل المضادات الحيوية فعالة في منع وعالج  •

 ؟اتالفيروس

  .ال ، المضادات الحيوية ال تعمل ضد الفيروسات

ية فعالة ضد البكتيريا وليس ضد المضادات الحيو

ينبغي استخدام المضادات الحيوية الفيروسات. بالتالي ال 

 .ضد كورونا كوسيلة للوقاية أو العالج

 فيروس كورونا الجديد ال يحميك شرب الكحول من •

COVID-19   وقد يكون خطًرا. 

-هل يؤثر التدخين على فيروس كورونا الجديد )كوفيد •

 (؟ 19

. بل يؤدي في  19-يقي من مرض كوفيدالتدخين ال 

الواقع إلى الوفاة. المصابون بأمراض القلب، هم األكثر 

 .19-ُعرضة لإلصابة بمرض كوفيد

 

هل ارتداء قفازات مطاطية في األماكن العامة فعَّاالً في  •

 الوقاية من العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ 

ية المواظبة على غسل اليدين توفر حما الى حد ما, ولكن

أكثر من ارتداء قفازات   19-من اإلصابة بمرض كوفيد

مطاطية. قد تتلوث القفازات المطاطية بالفيروس الجديد 

مالمسة أسطح ملوثة. وإذا لمست وجهك بعدها،  في حال

فسينتقل الفيروس من القفازات إلى وجهك وستُصاب 

 .بالعدوى

هل يمكن للنساء الحوامل نقل الفيروس التاجي إلى   •

 األطفال الذين لم يولدوا بعد؟ 

في هذا الوقت ، ال توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان  

 الفيروس ينتقل من األم إلى طفلها أثناء الحمل. 

هل من اآلمن أن ترضع األم إذا كانت مصابة  •

 بالفيروس التاجي؟

بالنظر إلى فوائد الرضاعة الطبيعية والدور غير الهام  

لحليب األم في نقل فيروسات الجهاز التنفسي األخرى 

يمكن لألم مواصلة الرضاعة الطبيعية ، مع تطبيق ، 

 جميع االحتياطات الالزمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال تذهب أبدا للطبيب بفيروس كورونا اذا احسست انك مصاب 

huisarts قم باالتصال به عبر الهاتف ولكن 
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 ماذا يمكنني أن أفعل لحماية نفسي؟ 

عندما يقوم الشخص بغسل االطباق بعد االكل، فإنه يستخدم 

سائل الجلي للتخلص من الدهون. االمر مشابه مع فيروس 

روس غالف دهني يحفظ المادة يكورونا، حيث يحيط بالف

ثانية فإن   ٢٠الوراثية. عند غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 

تخريب الغالف الدهني المحيط بالفيروس ذلك سيساعد على 

. لذلك من اهم  والوقاية منه بشكل فعال يه القضاء علوبالتالي 

طرق الوقاية من فيروس كورونا هو المواظبة على غسل  

 االصابع وتحت االظافر بشكل جيد.اليدين وما بين 

متر عن اآلخرين عندما تكون في  1.5افظ على مسافة ح

 الخارج. ال تلمس اآلخرين. ال تصافح اآلخرين. 

تغطية الفم واألنف بقناع طبي أو منديل أو األكمام أو ثني 

 .الكوع عند السعال أو العطس

تجنب مالمسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه 

زا بدون وقاية، واطلب المساعدة الطبية في حال اإلصابة  األنفلون

 .بحمى وسعال وصعوبة في التنفس

 

http://www.thuisarts.nl/


 

 coronavirus/covid-19 ؟ فيروس كورونا المستجدما هو 

االلتهاب الرئوي. تم  يمكن أن يسبب الفيروس التاجي الجديد 

تشخيص اول اصابة في الصين. كان هذا في مدينة ووهان  

 . 2019في أواخر عام 

الفيروسات التاجية موجودة منذ فترة طويلة فهو فيروس يصيب  

 الحيوانات. وهناك أنواع مختلفة. 

عادة ما تسبب هذه الفيروسات أعراض ليست سيئة للغاية ، مثل  

 البرد. نزالت 

الفيروس التاجي الجديد أعراض أسوأ. يرجع ذلك  يمكن أن يسبب 

 إلى عدم وجود أي مناعة لهذا الفيروس حتى اآلن. 

 كيف تحدث اإلصابة  بفيروس كورونا الجديد؟ 

عن طريق العدوى من شخص آخر. عندما يسعل شخص ما أو  

يعطس ، تنتشر قطرات صغيرة من الفيروس إلى الهواء.  

 يمكنك استنشاقه. 

الحصول على القطرات على يديك. على سبيل المثال  يمكنك أيًضا  

 ، إذا صافح شخص ما يدك. 

إذا لمست عينيك أو فمك أو أنفك بيديك ، يمكن للفيروس دخول  

 جسمك. 

ال يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة خارج الجسم إال لفترة   

 قصيرة. ال نعلم كم من الوقت بالضبط. 

 الجديد؟  كيف أتجنب اإلصابة بفيروس كورونا 

ها  رمي ااغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون. جففهم بمنشفة ورقية. 

 مباشرة في سلة المهمالت. 

فقط عندما ال يكون هناك ماء    يناستخدم الكحول اليدوي أو جل اليد

 و صابون. 

 السعال والعطس داخل الكوع. 

 تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك قدر اإلمكان. 

 . "المحارم" عند السعال او العطاس  الورقيةاستخدم المناديل 

 ابق في الداخل قدر اإلمكان ، في حديقتك أو على شرفتك. 

 العمل في المنزل إذا استطعت. 

متر عن اآلخرين عندما تكون في الخارج.   1.5حافظ على مسافة 

 ال تلمس اآلخرين. ال تصافح اآلخرين.

 لناس. ال تذهب إلى األماكن التي يوجد بها الكثير من ا

أو   مناعة ضعيفةهام: ال تزور كبار السن أو األشخاص الذين لديهم 

 مرض مزمن مع الشكاوى. 

لوقاية من  يساعد في اتناول فيتامينات إضافية أن ال يوجد دليل على 

 .الفيروس

اعتذر عن جميع الزيارات. توقف عن المصافحة والتقبيل و  

 االحتضان. 

غسل يديك كثيًرا بالماء  استخدام فرشاة األسنان الخاصة بك. ا

والصابون. قم بذلك دائًما بعد السعال والعطس ، وبعد الذهاب  

إلى الحمام ، وبعد التنظيف، وقبل تناول الطعام. قم بتنظيف  

 الحمام والمرحاض بانتظام. 

قم أيًضا بتنظيف األشياء التي تلمسها غالبًا، على سبيل المثال صنبور  

 المياه ومقبض الباب. 

بنفسك. يمكن أن يجعلك الفيروس التاجي متعبًا للغاية ، ولكن اعتن 

 استمر في اتباع هذه النصائح: 

لتر من السوائل يوميًا. احتفظ بكأس أو زجاجة ماء في   2اشرب 

 مكان قريب. تناول رشفة بانتظام. 

 احصل على قسط كاٍف من الراحة. 

ماش  في حالة الحمى: ارتدي مالبس رقيقة فضفاضة. ال تضع قطعة ق

 باردة أو مبللة على الجلد. كذلك ، ال تغسل بشرتك بالماء البارد. 

حاول اإلقالع عن التدخين. األشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة  

 لإلصابة بفيروس كورونا 

 ما هي اعراض االصابة بفيروس كورونا؟ 

يمكن أن تشمل األعراض الحمى والسعال وضيق التنفس. في  

الحاالت األكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى االلتهاب  

الرئوي أو صعوبات في التنفس. في حاالت نادرة ، يمكن أن  

 يكون المرض مميتًا. 

 متى أتصل بالطبيب؟ 

هل تعاني واحدة أو أكثر من هذه الشكاوى من: حمى أو نزلة برد  

 أو عطس أو التهاب في الحلق أو سعال أو صعوبة في التنفس؟ 

على الفور إذا   huisartsenpostأو  huisartsاتصل بالـ 

 النقاط موجودة فيك: كانت نقطة واحدة أو أكثر من هذه 

 انت مازلت مريض منذ االيام القليلة الماضية 

 انت تتنفس بشكل أكثر صعوبة )على سبيل المثال عند المشي( 

 ارتباكحالة خوف واذا كنت مازلت تعاني من  

 درجة(  38أيام )فوق   3لديك حمى ألكثر من 

 عاًما  70إذا كان عمرك أكثر من 

 مناعة ضعيفة ومصاب بحمى إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو  

 . huisartsال تذهب أبدا للطبيب اذا احسست انك مصاب 

أو المساعد   huisartsسوف يسألك الطبيب اتصل عبر الهاتف. 

 أسئلة بعض اال

سيأتي الطبيب العام الى المنزل إذا لزم األمر. الطبيب يرتدي  

 نظارات وكمامات وكفوف يدين ومعطف ملون. 

ذا لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى دخول  سيقوم الطبيب بفحصك. ه

 المستشفى. 
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