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؟19-ما هو مرض كوفيد

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم  19-مرض كوفيد
.اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا

 يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه لم
/  األول الصينية في كانون ووهانقبل بدء تفشيه في مدينة 

.2019ديسمبر 
 اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان 19-تحوّل كوفيد 

.العالم



إحصائيات

سوريا في عالمياً 

عدد الوفيات عدد اإلصابات الوفيات عدد عدد اإلصابات

22 485 581,000 13,480,009





من شخص ال  19-هل يمكن التقاط عدوى كوفيد
تظهر عليه أعراض المرض؟

أساساً عن طريق القطيرات  19-تنتشر عدوى كوفيد
رى التنفسية التي يفرزها شخص يسعل أو لديه أعراض أخ

التعبمثل الحمى أو 
 ال تظهر  19-من األشخاص المصابين بعدوى كوفيدالعديد

ص وينطبق ذلك بشكل خاجداً عليهم سوى أعراض خفيفة 
المرضفي المراحل األولى من 

 ال ويمكن بالفعل التقاط العدوى من شخص يعاني من سع
بالمرضخفيف وال يشعر 



ماذا أفعل إذا كنت قد خالطت عن قربٍ شخصاً 
؟19-مصاباً بكوفيد

أو  ذا شعرت بالتوعك، ولو بأعراض خفيفة جداً مثل الحمى الخفيفةإ
.األوجاع، فعليك أن تعزل نفسك بالبقاء في المنزل

 ولكن  19-حتى إذا اعتقدت أنك لم تتعرض لإلصابة بعدوى كوفيد
.ظهرت عليك هذه األعراض فاعزل نفسك وراقب أعراضك

 تزداد احتماالت انتقال العدوى في المراحل األولى من المرض عندما 
.تكون األعراض خفيفة، لذلك من المهم جداً أن تعزل نفسك مبكراً 

 ى، إذا لم تظهر عليك أي أعراض ولكنك خالطت شخصاً مصاباً بالعدو
.يوماً  14فالزم الحجر الصحي لمدة 





ما هو الفرق بين العزل الذاتي والحجر الصحي 
الذاتي والتباعد الجسدي؟

األشخاص غير   الصحي يعني تقييد األنشطة وعزللحجر ا
.  19-دهم أنفسهم ولكنهم ربما تعرّضوا لإلصابة بعدوى كوفي  المرضى

والهدف هو منع انتشار المرض في الوقت الذي ال تكاد تظهر أي 
.أعراض على الشخص

الذين تظهر عليهم أعراض   األشخاص المرضى  أما العزل فيعني عزل
.ويمكنهم نقل عدواه، لمنع انتشار المرض 19-كوفيد

 ًوتوصي . ويعني التباعد الجسدي االبتعاد عن اآلخرين جسديا
.  على األقل) أقدام 3(المنظمة باالبتعاد عن اآلخرين مسافة متر واحد 

صحة تطبيقها حتى لو كانوا ب  الجميع  وهي توصية عامة يتعين على
.19-جيدة ولم يتعرضوا لعدوى كوفيد





هل يمكن أن ُيصاب األطفال والمراهقون بمرض 
؟19-كوفيد

19-تشير البحوث إلى أن احتماالت إصابة األطفال والمراهقين بعدوى كوفيد 
.وإمكانية نشرهم للعدوى ال تختلف عن الفئات العمرية األخرى

بة وتشير األدلة المتاحة حتى اليوم إلى أن األطفال واليافعين أقل عرضة لإلصا
بمضاعفات المرض الوخيمة، ولكن ال يزال حدوث ذلك ممكناً وسط هذه الفئة 

.العمرية
وينبغي أن يتبع األطفال والمراهقون نفس اإلرشادات عن الحجر الصحي الذاتي 

ومن . والعزل الذاتي إذا تعرضوا لخطر اإلصابة بالعدوى أو إذا ظهرت عليهم أعراضها
 المهم بشكل خاص أن يتجنب األطفال مخالطة كبار السن واآلخرين األكثر عرضة

 .لإلصابة بمضاعفات المرض الوخيمة







هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من 
أو عالجه؟ 19-مرض كوفيد

ما ال تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، وإن. كال
 19-وبما أن مرض كوفيد. تكافح العدوى البكتيرية فقط

منشؤه فيروس، فإن المضادات الحيوية ال تنفع في 
يلة ينبغي استعمال المضادات الحيوية كوسوال . مكافحته

ولكن قد يصف األطباء . أو عالجه 19-للوقاية من مرض كوفيد
ن في المستشفى المضادات الحيوية للمرضى المصابي

ية الوخيمة لمعالجة عدوى بكتيرية ثانو 19-بمضاعفات كوفيد
طبيب وينبغي التقيد بصرامة بتعليمات ال .أو الوقاية منها

لدى استعمال المضادات الحيوية لعالج حاالت العدوى 
.البكتيرية





-ال توجد حاليا أدوية مرخصة لعالج مرض كوفيد
  أو الوقاية منه  19

في حين أن العديد من األدوية قيد التجارب حالياً، فال 
أو أي  كلوروكينحاليا أي دليل على أن هيدروكسي  يوجد 

 .أو الوقاية منه 19-من شأنه معالجة كوفيد دواء آخر 
 يمكن أن  كلوروكينكما أن إساءة استعمال هيدروكسي

 آثارا جانبية خطيرة وأمراضا وقد تفضي حتى إلى تسبب 
    .الوفاة





الماسحات الضوئية الحرارية ال يمكنها اكتشاف 
19-كوفيد  فيروس

 الماسحات الحرارية فعالة في اكتشاف األشخاص الذين
أي ترتفع درجة حرارة جسمهم عن (يعانون من الحمى 

، ولكن ال يمكنها اكتشاف األشخاص )المعدل الطبيعي
.19-المصابين بفيروس كوفيد



 شرب الميثانول أو اإليثانول أو المبيض ال يقي
وال يعالجه 19-من اإلصابة بمرض كوفيد

ؤدي الميثانول واإليثانول والمبيض مواد سامة وشربها قد ي
.إلى اإلعاقة والوفاة
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