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 ، معلومات المریض19-كوفید
 

 نشرة مكافحة العدوى المقدمة من قبل أطباء مكافحة العدوى 
 

 ماھو سبب حصولي على ھذه المعلومات؟ 
 SARS-CoV-2، وھي عدوى بفیروس كورونا 19لقد أظھرت التحالیل أنك مصاب بكوفید 

 
 ؟ 19 -ما ھو كوفید

فیروسیة عادةً ما تؤدي إلى أعراض خفیفة مثل الرشح، التھاب الحلق، السعال والحمى، ولكن  عبارة عن عدوى  19 -كوفید
البعض یُصبح أكثر مرضاً مع التعرض لمشاكل في التنفس ویحتاجون إلى الرعایة الصحیّة في المستشفى. ومن األعراض  

ستّي الشم والتذّوق وآالم في البطن مع ھناك آالم في العضالت، الصداع، شعور بالتعب، تردّي حا 19 -األخرى لكوفید
 اإلسھال. 

 
 ؟ 19-كیف تنتقل عدوى كوفید

بشكل أساسي عند االتصاالت القریبة بین األشخاص عن طریق قطرات من الشعب الھوائیة. عندما   19-تنتقل عدوى كوفید
یعطس شخص مصاب، یسعل، یتحدث أو یزفر، تنتشر قطرات رذاذ صغیرة إلى المحیط. یمكن أن تدخل العدوى إلى الجسم 

 المخاطیة لألنف والفم بأیدي غیر نظیفة.   عن طریق االستنشاق أو عن طریق لمس العینین أو األغشیة
یمكن للشخص المصاب أن ینقل العدوى إلى اآلخرین حتى قبل ظھور األعراض. تتراوح الفترة منذ اإلصابة بالعدوى إلى  

 أیام.  4إلى  3یوًما، وعادةً ما تكون  14إلى  2ظھور أعراض المرض (فترة حضانة المرض) من 

 فیھا ناقالً للعدوى؟ ما ھي الفترة التي أكون 
قد تختلف الفترة التي یكون فیھا المرء ناقالً للعدوى من شخص إلى آخر. عادة ما تكون فترة نقل العدوى أطول قلیالً لدى  

 المرضى بشكل خطیر من أولئك الذین یعانون من مرض خفیف.
تك بشكل عام ولم تكن خالیًا من الحمى أیام من وقت ظھور األعراض. إذا لم تتحسن حال 5إنك تُعتبر معدیًا على األقل  •

أیام. إذا كنت تعاني من أعراض خفیفة فقط مثل السعال   5خالل الیومین الماضیین، فقد تكون معدیًا لفترة أطول قلیالً من 
أیام، فیتم تقییم أنك لم تعد معدیًا. إذا أجریت االختبار على الرغم من عدم وجود   5وضعف حاسة الشم والذوق بعد 

 أیام من تاریخ أجراء االختبار. 5اض، یتم أحتساب أعر
فأنت   یتم تطعیمك بثالث جرعات على األقل، ولمتعمل في مجال الرعایة الصحیة والعنایة استثناءات لما سبق: إذا كنت  •

  7ب أیام على األقل منذ مرضك. إذا أجریت االختبار على الرغم من عدم وجود أعراض، یتم أحتسا 7تعتبر معدیًا خالل 
 أیام من تاریخ أجراء االختبار.

، فیمكن للطبیب تقدیم معلومات عن المدة التي  تلقیت الرعایة في المستشفىأو  تقیم في سكن خاص لكبار السنإذا كنت  •
 قد تكون فیھا معدیًا. وینطبق األمر حتى لو كنت تعاني من نقص مناعة شدید. 

 
 العدوى؟  ما الذي یجب علّي فعلھ أیًضا لحمایة اآلخرین من

 یُنصح بالبقاء في المنزل وتجنب االتصال الوثیق باآلخرین طالما تكون معدیًا.  •
 إذا كنت موظفًا في مجال الرعایة والرعایة، یُنصح بإبالغ صاحب العمل.  •
 

 ماذا یعني ذلك؟  -تتبع العدوى  
معرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر في یجب إجراء تتبع العدوى في مجال الرعایة الصحیة والعنایة حیث یكون األشخاص 

. لذلك أنت ملزم بالمشاركة في تتّبع العدوى الذي یھدف إلى تحدید األشخاص الذین یمكن أن یكونوا قد  19-حالة إصابتھم بكوفید
 تعرضوا للعدوى في مجال الرعایة والعنایة وإبالغھم. 

 
 أو أي مرض آخر؟  19-سبب كوفیدما الذي یجب علّي فعلھ إذا كنُت بحاجة إلى الرعایة الطبیة ب

إذا كنت بحاجة إلى استشارة طبیة. حیث تحصل على مساعدة لتقییم األعراض أو  1177اتصل ھاتفیًا على رقم الھاتف  •
 لمعرفة الجھة التي یمكنك طلب الرعایة لدیھا. 

العیادة. وذلك لتجنب إصابة اآلخرین  إذا كنت بحاجة إلى طلب الرعایة، فمن المھم االتصال أوالً وعدم الذھاب مباشرة إلى  •
 في العیادة. عند االتصال، ستتلقى تعلیمات حول كیفیة القیام بذلك.

 . 112إذا كانت حالتك خطیرة ومھددة لحیاتك، اتّصل بالرقم  •
 


