
فيروس كورونا

 يعد فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي، والجيوب
ا�نفية، والتهابات الحلق

 ينتقل الفيروس بين البشر من شخص مصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق االتصال المباشر
دون حماية (الرذاذ، إفرازات ا�نف، اللعاب

 هل يمكن الشفاء من فيروس كورونا المستجد

نعم يمكن الشفاء من فيروس كورونا، حيث تم شفاء العديد من الحاالت المصابة حول العالم

؟
ما هي أعراض ا¥صابة بفيروس كورونا المستجد

  تشمل ا�عراض النمطية لحالة فيروس كورونا المستجد: الحمى، السعال وضيق التنفس
وأحيانا تتطور ااالصابة إلى التهاب رئوي وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى اشخاص ذوي الجهاز

المناعي الضعيف والمسنين وا�شخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان وداء السكري
وأمراض الرئة

؟

) 

االنتقال المباشر من خالل الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس 1
2
3

4
5

6

االنتقال غير المباشر عبر لمس ا�سطح وا�دوات الملوثة، ومن ثم لمس الفم أو ا�نف أو العين

 االتصال المباشر مع المصابين

تناول ا�طعمة دون طهي خاصة اللحوم والبيض

االتصال غير المحمي مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية 

طرق انتقال عدوى فيروس كورونا

...)مشاركة أدوات الطعام والشراب (قنينة الماء، الملعقة، السندويش

غسل اليدين جيد« بالماء
والصابون لمدة أقله

ثانية 20

تغطية الفم وا�نف
عند السعال والعطس

طهي اللحوم
والبيض جيد«

تجنب االتصال المباشر مع
أي شخص تظهر عليه ا�عراض

التالية: الحمى, السعال
وضيق التنفس

              

كيفية الوقاية من عدوى
فيروس كورونا

مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد19-
 دليل الوقاية من الفيروس

(



الطريقة الفّعالة لغسل اليدين

3 2 1

وزع الصابون
على يديك

افرك اليدين مع افرك اليدين
 تشبيك ا�صابع

7 56 4

ضع أصابع اليد
اليمنى مع أصابع اليد

 اليسرى وافرك ظهر ا�صابع

جفف اليدين أفرك ا¥بهام باليد
وأغلق الحنفية
 بمنديل ورقي

افرك اليد اليمنى
بحركة دائرية بحيث

تتشبك أصابعها باليد
اليسرى وبالعكس

متى يجب غسل
اليدين؟ 

تعليمات العطس
لتقليل العدوى

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

قبل وبعد تناول الطعام

بعد السعال أو العطس

قبل وبعد العناية بشخص مريض

بعد استخدام المرحاض

عندما تكون ا�يدي متسخة

بعد التعامل مع الحيوانات أو فضالت الحيوانات

بعد مالمسة ا�سطح الملوثة وا�شياء التي تتشاركها مع رفاقك

استخدم طريقة الكوع المثني

استخدم المناديل الورقية للعطاس أو السعال

 تخلص من المنديل فور«

اغسل يديك بالماء والصابون

!
في سلة المهمالت


