
COVID-19الوقاية من 



كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

أو نشرها باتخاذ  19COVIDيمكنك الحد من احتماالت إصابتك بعدوى 
:البسيطةبعض االحتياطات 

 غسلهماواظب على تنظيف يديك جيداً بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو ب  •
بالماء والصابون





كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

اآلخرينعلى األقل بينك وبين ) أقدام 3(حافظ على مسافة متر واحد •

المزدحمةتجنب األماكن  •

وفمكتجنب لمس عينيك وأنفك  •

ني ذلك أن ويع. ةتأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك ممارسات النظافة التنفسية الجيد •
من المنديل  تخلص. تغطي فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس

بعد استعماله فوراً 



كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

عال المنزل واعزل نفسك حتى لو كانت لديك أعراض خفيفة مثل الس إلزم •
ضر اطلب من شخص آخر أن يح. والصداع والحمى الخفيفة، إلى أن تتعافى

 وإذا اضطررت إلى مغادرة المنزل، ضع كمامة لتجنب نقل. لك مشترياتك
اآلخرينالعدوى إلى 

ة طبيإذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية ال•
طات لواتصل بمقدم الرعاية إن أمكن قبل التوجه إليه، واتّبع توجيهات الس

المحليةالصحية 



شر هل توصي منظمة الصحة العالمية بارتداء كمامات طبية لتجنب ن
 COVID19عدوى

من ) رهاالطبية أو غي(ال توجد أدلة حالياً تؤيد أو تنفي جدوى ارتداء الكمامات •
ً األصحاء في المجتمع قبل األشخاص  عموما

استخدامها  بشكل عام استخدام الكمامات يعتبر جزءا من التدابير الوقائية ويمكن•
أو من  )للحماية الذاتية من األشخاص المصابين بالعدوى(إما من قبل األصحاء 

)للسيطرة على المصدر ومنع االنتقال إلى الغير(قبل المصابين 





معلومات خاطئة في الوقاية

 ثوان أو أكثر دون أن تسعل أو تشعر بالضيق ال يعني أنك غير مصاب 10قدرتك على حبس نفَسك •
آخرأو أي مرض تنفسي ) COVID19(بمرض فيروس كورونا 

من اإلصابة بمرض فيروس  يقيكدرجة مئوية ال  25التعّرض للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من •
)COVID19( كورورنا

يعالجه ويمكن أن وال  COVID19بمرضشرب الميثانول أو اإليثانول أو المبيض ال يقي من اإلصابة •
الخطورةيكون في غاية 

الجسم يحول وضع زيت السمسم على البشرة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلىال •

المستجدتناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا ال يساعد •



حقائق

المستجد  المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من فيروس كوروناال تعتبر •
وعالجه

ه عالجأي أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو ال يوجد هناك •

).  19-كوفيد(يمكن أن تتعافى من المرض الذي يسببه فيروس كورونا •
األبدى روس إلفاإلصابة بفيروس كورونا الجديد ال تعني أنك ستظل حامالً للفي



الخاتمة

تابع آخر المستجدات من مصادر موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية أو •
السلطات الصحية المحلية والوطنية



شكرا لحسن إصغائكم

ماسة بازغ جبيلي : تقدمة الطالبة 


