كوفید۱۹-
ما ھو كوفید ۱۹ -أو فیروس كورونا؟

فیروس كورون ا (كوفید ) ۱۹ -ھو ساللة فیروس جدیدة تنترش من
شخص آلخر .نشأ الفیروس يف الصین ولكنھ ینترش حال ًیا يف جمیع أنحاء
العامل .يف حین أن معظم حاالت املرض خفیفة  ،إال أن خرباء الصحةقلقون
ألن ھذا الفیروس لدیھ القدرة عىل التسبب يف إعیاء شدید والتھاب رئوي
عند بعض األشخاص  ،وتؤدي بعض الحاالت إىل الوفاة.

ما ھي أعراض اإلصابة بفیروس كورونا؟

عتشمل أعراض كوفید ۱۹ -الحمى والسعال وضیق التنفس أو صعوبة
التنفس  ،قشعریرة  ،اھتزاز متكرر مع قشعریرة  ،أمل عضيل  ،صداع ،
التھاب يف الحلق  ،فقدان مستجد للطعم أو الرائحة .قد تظھر ھذه األعراض
بعد  ۲إىل  ۱٤یو ًما من التعرض للفیروس.

كیف یمكنني الخضوع الختبار اإلصابة بفیروس كورونا؟

إذا كنت تعاين من أیة أعراض ،قم بعزل نفسك ثم قم باالتصال بوزارة
الصحة بوالیة نیو مكسیكو عىل رقم  .) ۸۳۳و ی ُعد العزل الذايت أمر بالغ
األھمیة إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالفیروس .وھذا یعني ) ٥٥۱-۰٥۱۸
عزل نفسك يف غرفة منفصلة عن بقیة أفراد أرستك حتى تعرف یقین ا أنك
یرجى العلم أنھ لن تتم مطالبتك برقم الضامن االجتامعي أو حالة الجنسیة
إذا كنت بحاجة إىل االختبار أو العالج .ال توجد عقوبات جنائیة أو مخاطر
أخرى علیك أو عىل عائلتك إذا كنت بحاجة الختبار أو عالج  .لكوفید۱۹ -

ماذا أفعل إذا كان اختبار كوفید ۱۹ -إیجابیاً؟

ابق يف املنزل إال يف حال حاجتك للحصول عىل الرعایة الطبیة
• ابق يف املنزل .یعاين معظم األشخاص املصابین ب كوفید ۱۹ -من إعیاء
خفیف ویمكنھم التعايف يف املنزل دون رعایة طبیة .ال تغادر منزلك إال
للحصول عىل رعایة طبیة .ال تقم بزیارة املناطق العامة.
• اعنت بنفسك .احصل عىل الراحة وداوم عىل رشب املاء .تناول األدویة
التي ال تستلزم وصفة طبیة  ،مثل األسیتامینوفین  ،ملساعدتك عىل الشعور
بالتحسن.
• ابق عىل اتصال مع طبیبك .اتصل قبل أن تحصل عىل رعایة طبیة .تأكد
من الحصول عىل الرعایة إذا كنت تعاين من صعوبة يف التنفس  ،أو لدیك
أي عالمات مرضیة أخرى تستدعي زیارة الطوارىء  ،أو إذا كنت تعتقد أنھا
حالة طارئة.

• تجنب وسائل النقل العام  ،أو مشاركة ركوب وسیلة املواصالت  ،أو
سیارات األجرة.
اعزل نفسك عن اآلخرین.
• قدر اإلمكان  ،ابق يف غرفة معینة وبعیدا ً عن األشخاص اآلخرین
والحیوانات األلیفة يف منزلك .إذا أمكن  ،یجب علیك استخدام حامم
منفصل .إذا كنت بحاجة إىل التواجد حول أشخاص أو حیوانات أخرى
داخل املنزل أو خارجھ  ،فارتدي غطاء وجھ (كاممة) من القامش.
• تجنب مشاركة األدوات املنزلیة الشخصیة مثل األطباق  ،أو أكواب
الرشب  ،أو األكواب  ،أو األواين  ،أو املناشف  ،أو الفراش مع اآلخرین
يف منزلك .اغسل ھذه األشیاء جیدا ً بعد االستخدام.
• قم بتنظیف وتطھیر األشیاء التي یتم ملسھا بشكل متكرر مبا يف ذلك
الھواتف وأجھزة التحكم عن بعد (الریموت) واألسطح و الطاوالت
ومقابض األبواب ومستلزمات الحاممات واملراحیض ولوحات املفاتیح
واألجھزة اللوحیة و الطاوالت بجانب الرسیر.
• إذا احتاج مقدم الرعایة أو أي شخص آخر إىل تنظیف وتطھیر غرفة
نوم أو حامم الشخص املریض  ،فیجب علیھ القیام بذلك حسب
الحاجة .یجب عىل مقدم الرعایة أو أي شخص آخر قبل التنظیف أن
یرتدي كاممة وقفازات یمكن التخلص منھم .یجب عىل مقدم الرعایة
االنتظار ألطول فرتة ممكنة بعد استخدام الشخص املریض للحامم قبل
الدخول لتنظیف واستخدام الحامم .

ما مدى خطورة فیروس كورونا؟

معظم حاالت مرض فیروس كورون ا تكون خفیفة وال تتطلب
رعایة يف املستشفى .مترض نسبة صغیرة من الناس بشدة بسبب
وجود مشاكل يف الرئة والتنفس  ،مثل االلتھاب الرئوي .كبار السن
واألشخاص الذین

یعانون من حاالت طبیة كامنة ھم األكرث عرضة للخطر.
كیف ینترش فیروس كورونا؟

یعتقد حالیاً أن الفیروس ینترش:

• من خالل رذاذ الجھاز التنفيس عندما یسعل املریض أو یعطس
• من خالل ملس أشیاء أو أسطح ملوثة بالفیروس ثم ملس فمك أو أنفك أو
عینیك
• االحتكاك الوثیق مع املرىض (يف حدود  ٦أقدام أو  ۲مرت)

كیف یمكنني حامیة نفيس من فیروس كورونا ؟

لكل فرد دور یلعبھ يف منع انتشار املرض  ،وخاصة لحامیة األشخاص األكرث
عرضة للخطر .ستساعد ھذه  :الخطوات عىل منع انتشار كوفید۱۹ -
• اغسل یدیك كثی ًرا باملاء والصابون و ملدة  ۲۰ثانیة عىل األقل .إذا مل یتوفر
املاء والصابون  ،استخدم معقم للیدین یحتوي عىل  ٪ ٦۰كحول عىل األقل .
• تجنب ملس وجھك أو عینیك أو أنفك أو فمك قبل غسل یدیك
• تجنب االحتكاك الوثیق مع املرىض
• ابق يف املنزل إذا كنت مریض ا
• قم بتغطیة فمك وأنفك مبندیل أو مبرفقك عند السعال أو العطس
• قم بتنظیف وتطھیر األسطح واألشیاء التي تلمسھا بشكل متكرر تجنب
التجمعات الكبیرة
• قم بارتداء كاممة عند مغادرة املنزل

كیف یمكنني عمل كاممة ؟

( )CDCیتحتم علیك لبس الكاممة اآلن عندما تغادر منزلك .و قد عمل
مركز السیطرة عىل األمراض برنام ًجا تعلیمیًا حول كیفیة صنع غطاء (كاممة)
لوجھك ،تجده
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
یمكنك بسھولة عمل كاممة يف املنزل من وشاح أو غطاء رأس .أت كد من
مضاعفة طبقة القامش وأن ترتدي الكاممة فوق أنفك و فمك.

