
  فيروس كورونا- 19 -كوفيد 
 
 
 

 مقدمة
وتم تحديد المرض ألول مرة في شھر ديسمبر من . 2019تعني داء فيروس كورونا لعام  (COVID-19) 19-كوفيد
ينجم المرض عن أحد فيروسات كورونا بيتا، وُيسمى فيروس كورونا الُمسبب .  في مدينة ووھان الصينية2019عام 
  (SARS-CoV-2). 2-كوف- وُيرمز له اختصاراً بـ سارس2-زمة الرئوية الحادة الشديدةللمتال

ولكن ھناك حاالت أدت . مرضاً تتراوح شدته بين الخفيفة إلى المتوسطة (COVID-19) 19- عادًة ما ُيسبب كوفيد
 .ىورة أعلطاألشخاص الذين لديھم مشاكل صحية مزمنة والمسنون معرضون لخ. لمرض شديد أو إلى الموت

 .يناقش أعراضه، وخياراته العالجية، وطرق الوقاية منهكما  (COVID-19). 19- كوفيدخصالمليشرح ھذا 

 األعراض واالنتشار
وقد ال . وفي الواقع، بعض المصابين ال تظھر عليھم أية أعراض. خفيفة (COVID-19) 19-حاالت كثيرة من كوفيد
كانھم نقل الفيروس إلى لكن ال يزال بإم. يعرفون أنھم مصابون

 .اآلخرين

 واألعراض، فأنھا تتراوح بين بسيطة وشديدة عندما تظھر العالمات
 :جداً وقد تتضمن األعراض

 .السعال •
 .الحمى أو القشعريرة •
 .صعوبة التنفس •

 :قد تشمل األعراض األخرى
 .احتقان أو سيالن األنف •
 .الشعور بالتعب •
 .الصداع •
 .آالم عضلية أو جسدية •
 .ق أو الشمسة التذوفقدان حا •
 .التھاب الحلق •
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 :تشمل األعراض المحتملة األخرى
 .إسھال، أو براز رخو •
 .الغثيان، أو الشعور بقرب التقيؤ •
 .اإلستفراغ أو التقيؤ •

قد يكون لدى . بعض الناس ليس لديھم أي أعراض، والبعض اآلخر لديھم الكثير
 .بعض األشخاص أعراض غير المذكورة

ھذا يعني أنه يمكن أن ينتشر من شخص إلى . معد (COVID-19) 19-كوفيد
عندما يتحدث شخص مريض أو يعطس أو يسعل، يمكن أن تھبط قطرات . آخر

. تحتوي على الفيروس في أفواه وأنوف األشخاص القريبين وتجعلھم مرضى
عن األشخاص اآلخرين إلى تقليل )  متر2( أقدام 6يؤدي الوقوف على بعد 

 .ضص اإلصابة بالمرفر

قد تحدث اإلصابة أيضاً بلمس سطح عليه الفيروس ثم لمس الفم أو العينين أو 
لكن السلطات تعتقد أن المرض ينتشر بشكل رئيسي عن طريق االتصال . األنف

 .الوثيق مع اآلخرين

وھذا .  يوماً بعد التعرض للفيروس14-2تحدث األعراض عادًة في غضون 
يطلق األطباء على . ين لمدة أسبوعين قبل أن يشعر بالمرض وينقله إلى اآلخرن أن يحمل الفيروسيعني أن الشخص يمك

 .ھذا االنتشار السابق لظھور األعراض

في حال مخالطة شخص مصاب . ينبغي على الشخص االتصال بمقدم الرعاية الصحية في حال ظھور األعراض عليه
 االتصال بمركز الرعاية  إنه من الضروريامك. الرعاية الصحية، ينبغي إخبار مقدم  (COVID-19)19-بكوفيد

 .الصحية قبل الوصول إليه إلتاحة الفرصة التخاذ اإلجراءات التي تضمن حماية اآلخرين من العدوى

 التشخيص
، فينبغي عليه  (COVID-19)19-إذا اشتبه شخص بإصابته بكوفيد

 ىولحماية اآلخرين، ينبغي عل. االتصال بمقدم الرعاية الصحية فوراً 
تحتوي بعض مواقع الصحة العامة . المريض االتصال بالعيادة قبل زيارتھا

وعة أعراض المرض لمساعدة األشخاص في تحديد ما إذا كانوا على مجم
 .بحاجة إلى طلب الرعاية الطبية

قدم الرعاية الصحية بسؤال المريض عن األعراض التي سوف يقوم م
 الطبي لعائلته، ومعلوماخييعاني منھا، وتاريخه الطبي الشخصي والتار

صحية قد ُيجري مقدم الرعاية ال. عن رحالت السفر األخيرة التي أجراھا
يمكن للفحوص أن تساعد على تأكيد التشخي. فحصاً سريرياً للمريض

ت 

  .ص
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يض رمينبغي على ال. يض ارتداء كمامة قبل الدخول إلى مركز الرعاية الصحية وطيلة فترة تواجده فيھاينبغي على المر
 .اتباع جميع التعليمات التي يعطيھا فريق الرعاية الطبية

 المعالجة والمضاعفات
  (COVID-19). 19- يمكن استخدام أدوية معينة أودعم التنفس في عالج كوفيد

قد يساعد استخدام جھاز . يتعافى معظم المرضى من تلقاء أنفسھم
حة اريجب االست. ترطيب أو أخذ حمام ساخن على تھدئة السعال

 .وشرب كمية وافرة من السوائل

ب من األشخاص اآلخرين والحيوانات األليفة في ينبغي عدم االقترا
يجب استخدام غرفة وحمام منفصلين لحماية افراد . حال االصابة

ينبغي على المريض عدم مغادرة المنزل إال . األسرة عند المقدرة
صحية سيخبروا لاومقدمو الرعاية . بھدف زيارة مقدم الرعاية الصحية

 .خرينالمريض متي يستطيع ان يتواجد حول األ

شديدة أو  (COVID-19) 19-يمكن أن تكون بعض حاالت كوفيد
 :وتشمل ھذه. وھذا أكثر احتماالً في األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية معينة. مھددة للحياة

 .السرطان •
 .الفشل الكلوي المزمن •
  COPD. مرض االنسداد الرئوي المزمن •
 .تالل عضلة القلب أو أمراض الشريان التاجيمشاكل في القلب مثل الفشل القلبي أو اع •
 .أو أكثر 30 (BMI) السمنة، مما يعني أن مؤشر كتلة الجسم •
 .داء الكريات المنجلية •
 .2داء السكري من النمط  •
 .ضعف جھاز المناعة من زرع األعضاء الصلبة •

األشخاص الذين يعيشون  (COVID-19). 19- ات خطيرة من كوفيدفعكلما كبر الشخص، زادت مخاطر حدوث مضا
 .في مرافق رعاية طويلة األجل أو دور رعاية المسنين معرضون لخطر اإلصابة بمرض خطير

لمعرفة ما إذا كنت أنت أو . قد يكون لدى األفراد اآلخرين الذين لم يتم ذكرھم ھنا خطر أعلى لحدوث مضاعفات شديدة
  CDC.gov. معرضين لخطر أعلى، قم بزيارة أحد أفراد أسرتك

تحدث جلطات الدم عندما يصلب الدم في األوعية . جلطات دموية (COVID-19) 19-يظھر عند بعض مرضى كوفيد
. يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية في القلب إلى نوبة قلبية. يمكن أن يمنع ذلك تدفق الدم إلى األعضاء المھمة. الدموية

 .يمكن أن تكون جلطات الدم في الرئتين مميتة. ةلطات الدم في الدماغ إلى السكتة الدماغيجيمكن أن تؤدي 
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، ھي اضطراب نادر يمكن أن يؤثر على األطفال الذين تعرضوا MIS-Cمتالزمة االلتھابات المتعددة في األطفال، أو
قد تسبب متالزمة االلتھابات المتعددة  (COVID-19). 19-لكوفيد

طفال لف األعضاء وربما الموت، ولكن معظم األتفي األطفال 
 :تختلف األعراض، ولكنھا قد تتضمن. يتعافون بالرعاية الطبية

 .الحمى •
 .آالم معدية أو بطنية •
 .إسھال •
 .ألم الرقبة •
 .طفح جلدي •
 .احمرار العينين •
 .التعب •
 .التقيؤ •

 :اليةعالمات التحذيرية التليجب طلب الرعاية الطبية الطارئة إذا كان لدى الشخص او لدى طفله أي من ا
 .ازرقاق الوجه أو الشفاه •
 .ألم أو ضغط في الصدر ال يزول •
 .صعوبة في التنفس •
 .ةآالم معدية أو بطنية شديد •
 .ارتباك مفاجئ •
 .صعوبة في تحريك أو في اإلحساس بأي جزء من الوجه أو الجسم •
 .صعوبة في الكالم •

 ً  .، يجب طلب الطوارئ الطبية فوراً إذا كان الشخص ال يستفيق أو ال يستطيع البقاء مستيقظا

 .اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كان لديك أنت أو أحد أفراد أسرتك أي عالمات أو أعراض مقلقة

 الوقاية
  (COVID-19). 19- يجد العلماء الكتشاف لقاح يقي من كوفيد

 .يمكنھم اإلصابة به مرة أخرى (COVID-19) 19- كوفيدان المرضى الذين لديھم بالفعل من غير الواضح ما إذا ك

 .)االجتماعي(وھذا ما يسمى التباعد الجسدي . لمنع المرض، يجب على الجميع تجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين

بين أي شخص ) قدام أ6( متر 2بالحفاظ على مسافة  (CDC) توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منھا
 .واآلخرين، وذلك للذين يعيشون في الواليات المتحدة
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 :يمكن حماية اآلخرين عن طريق اتباع اإلجراءات التالية
 .تجنب االقتراب الوثيق من األشخاص خارج األسرة •
 .مامة عند التواجد بين أشخاص آخرينارتداء ك •
 .و العطاستغطية الفم واألنف بمنديل أو بالمرفق عند السعال أ •
 .الحفاظ على األشياء واألسطح المختلفة نظيفة ومعقمة •

يجب عدم لمس العينين أو األنف أو الفم لحمايتك وحماية اآلخرين من 
ات أو األدوات تجنب مشاركة الطعام أو المشروب. اإلصابة بالمرض

 .المنزلية

ھذا يعني أنه يمكن نقل . قد يكون الشخص مريضاً بدون أي أعراض
لحماية أولئك الذين قد يكونون أكثر . س لآلخرين دون علمهالفيرو

ھذا مھم بشكل . عرضة للخطر، يرجى ارتداء قناع في األماكن العامة
 .خاص عندما ال يمكنك ممارسة التباعد االجتماعي

 :ومنھم. ةمن 

 .ى المساعدة في خلع الكمامة
 .أولئك الذين يعانون من صعوبة في التنفس •

وى عن طريق غسل اليدين المتك  :رريمك

2.
 .مرتين يستغرق الوقت الذي يجب قضاؤه" عيد ميالد سعيد"

 .يفة لتجفيف اليدين وإغالق الصنبوراستخدام منشفة نظ .4

يفرك الجل على اليدين حتى . ل على األقل
 . ثانية20يجف، حوالي 

 
لجراثيم ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك إلى 

 .مرضك أنت واآلخرين

 

 اآلمن أن يرتدي بعض األشخاص الكمامغير
 .األطفال الذين تقل أعمارھم عن سنتين •
لوعي أو أي شخص قد يحتاج إلشخص فاقد ا •

ن لكل شخص أن يساعد في منع انتشار العد
 .بل اليدين باستخدام مياه جارية نظيفة .1

تنظيف الجزء العلوي والسفلي من اليدين، حول والتأكد من .  ثانية على األقل20فرك اليدين بالصابون لمدة  
غناء . اإلبھامين، بين األصابع وتحت األظافر

 .استخدام مياه جارية نظيفة لشطف الصابون .3

مكن استخدام معقم يدين يحتوي على إذا لم يتوفر الماء والصابون، ي
٪ كحو60الكحول بنسبة 

قد (COVID-19) 19-نظف وعقم األسطح يومياً لمنع انتشار كوفيد
يؤدي لمس سطح ملوث با
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يمكن لممارسة العادات الصحية أن تحسن المزاج . ن تكون المخاوف بشأن الصحة وبصحة األخرين مرھقة ومنھكةيمكن أ
 :وتشمل ھذه. وتساعد على الشعور بأفضل حال

 .األكل الجيد •
•  ً  .البقاء نشطا
 .ن النومالحصول على قسط كاف م •
 .التواصل مع األحباء •
تخصيص وقت لالسترخاء واألنشطة  •

 .الممتعة

 19-كوفيد حمي لقاح األنفلونزا الموسمية منال ي
(COVID-19) . لكن ال يزال ينصح بتلقي لقاح

إنه يقلل من خطر اإلصابة . اإلنفلونزا ھذا الخريف
في نفس  (COVID-19) 19-كوفيدباإلنفلونزا و

 .مضاعفات خطيرة لألنفلونزاكما أنه يساعد في منع حدوث . الوقت

ل على لقاح اإلنفلونزا في الحفاظ على موارد المستشفى حتى تتمكن من استيعاب كل من باإلضافة إلى ذلك، يساعد الحصو
 .نظراً ألن لقاح اإلنفلونزا قد ال يكون آمناً للجميع، يرجى مراجعة مقدم الرعاية الصحية قبل تلقيه. يحتاج إلى رعاية طبية

 الخالصة
ولكن ھناك حاالت أدت لمرض . لخفيفة إلى المتوسطةعادًة مرضاً تتراوح شدته بين ا (COVID-19) 19-يسبب كوفيد

 .رضون لخطورة أعلىاألشخاص الذين لديھم مشاكل صحية مزمنة والمسنون مع. شديد أو إلى الموت

 :قد تتضمن األعراض.  يوماً بعد التعرض للفيروس14-2تحدث األعراض عادًة في غضون 
 .السعال •
 .الحمى أو القشعريرة •
 .صعوبة التنفس •

تظھر عليھم  (COVID-19) 19-مصابين بكوفيدبعض ال
 ً  .أعراض مختلفة أخرى أو ال تظھر أي أعراض إطالقا

صال بمقدم الرعاية الصحية في حال ينبغي على الشخص االت
وفي حال مخالطة شخص مصاب . ظھور األعراض عليه

ينبغي إخبار مقدم الرعاية ، (COVID-19) 19-بكوفيد
غي على المريض االتصال ولحماية اآلخرين، ينب. الصحية

 .بالعيادة قبل زيارتھا
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عاية الداعمة أن تساعد على تخفيف يمكن للر (COVID-19). 19-ھناك عالجات عديدة يجري تجريبھا لكوفيد
 .يتعافى معظم المصابين من تلقاء أنفسھم. األعراض

حمايتك وحماية اآلخرين من اإلصابة يمكن أن يساعد تجنب االتصال عن قرب وعدم لمس العينين أو األنف أو الفم في 
ً . تجنب مشاركة الطعام أو المشروبات أو األدوات المنزلية. بالمرض  حول األشخاص اآلخرين، خاصًة عندما ال ارتِد قناعا

 .يمكنك ممارسة التباعد االجتماعي

ابون لمدة عشرين ثانية يمكن لكل شخص أن يساعد في منع انتشار العدوى عن طريق غسل اليدين باستخدام الماء والص
 .األقلعلى % 60في حال عدم توفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم كحولي بتركيز . على األقل

للحصول على أحدث المعلومات، يجب . تزداد كل يوم (COVID-19) 19-معرفتنا حول كيفية العالج والوقاية من كوفيد
 :زيارة المواقع التالية

 ، ألولئك الذين يعيشون في الواليات المتحدة CDCمراض والوقاية منھا، أومراكز السيطرة على األ •
(www.cdc.gov). 

 .السلطات الصحية المحلية في منطقتك •
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