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حاالٌت  وقَعْت  2020م،  للعام  ينّي  الصِّ بيع  الرَّ عيد  حلول  قبل 
ي َوباء َفيروس »كورونا« الُمستِجّد  عديدٌة من األمراض جّراء تفشِّ
العديد  في   )COVID-19 المختَصر:  اإلنجليزّي  )المصطلح 
هذه  انتشرت  ثمَّ  ينّية،  الصِّ »ُهوبي«  مقاطعة  داخل  األماكن  من 
َمجال  في  أخطَر حَدٍث  لُتصبَح  البالد،  أنحاء  في جميع  األمراض 
عاَم  ين  الصِّ اجتاَح  اّلذي  ارس  السَّ َفيروس  بعد  العاّمة  حة  الصِّ
لهذا  المتساِرع  لالنتشار  الخطير  الوضع  مواجهة  وفي  2003م. 

المستويات  أعلى  ين على  الصِّ في  التَّعبئة  ُأطِلَقْت حَمالت  الوباء، 
من  للوقاية  هذا،  الُمستِجّد  كورونا  َفيروس  على  قوّيٍة  حرٍب  لشنِّ 

النّاتجة عنه ومكافحتها. األوبئة 
َمسؤولّيٌة  ومكافحَتُه  الَفيروس  هذا  أخطار  على  يطرَة  السَّ وألنَّ 
المفيد  ليل  الدَّ هذا  أصَدْرنا  قد  فإنَّنا  الجميع،  عاتِق  تَقُع على  كبرى 
عن  النَّاِجمة  األمراض  مواِجهة  في  جميلٍة  َهزلّيٍة  بُِرسوٍم  م  والمدعَّ
َفهم  الجميع على  َفيروس كورونا، لمساعدة  بَِوباِء  عدوى اإلصابة 
وُمثيٍر  واضٍح  بشكٍل  الوباء  هذا  من  بالوقاية  يتعّلق  ما  كّل  ومعرفة 
لالهتمام، ونشر الوعي الثَّقافّي وتعزيزه لديهم، وتوجيههم إلى أهمِّ 
ّحة العاّمة أينما كانوا، سواٌء في الحياة اليومّية،  مبادئ وإرشادات الصِّ
قد  نكوَن  أن  آِملين  راسة،  الدِّ َمقاِعد  على  أو  العمل،  َمجال  في  أو 

ْقنا في ما نسعى إليه. ُوفِّ
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مقّدمة



شكٌر وتقديٌر

ِله  ّبّي على تحمُّ اَقم الطِّ إلى الطَّ

اته. َمسؤوليَّ

ُيرجى اّتباع جميع ُطرق الوقاية 

المطلوبة.
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- تعرَّف إلى وباء هذا الَفيروس وكيفّية الّتعاُمل 

معه وُمواجهته ِعلِمّيًا.

ئوّي  - احَصْل على معلوماٍت َحوَل االلتهاب الرِّ

اجّي الُمستِجّد. اِجم عن َفيروس كورونا التَّ النَّ

- ابِذْل ُقصارى َجهِدَك لمنع انتشار الوباء 

يطرة عليه. والسَّ

عّرف إلى َفيروس  التَّ

كورونا

هّيا نتعلَّم عن ُطُرِق الوقاية من وباء َفيروس كورونا معًا.

 دليل الوقاية من َفيروس

كورونا الُمستِجّد
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ْف بَِحزٍم مع َفيروس كورونا الُمستِجّد. َتصرَّ

1- ما هو َفيروس كورونا الُمستِجّد؟ 
َفيروس كورونا الُمستِجّد هو نوٌع من الَفيروساِت جديٌد من نوعه ُيصيُب 
بب  ، وهو مجهوُل السَّ الِجهاز التَّنّفسّي للمرضى المصابين بِالتهاٍب رئويٍّ
ينّية في أواِخر العام 2019م. َوفي  )إلى اآلن(، ظَهَر في مدينة »ُووهان« الصِّ
ّحة الوطنّية في جمهورّية  8 شباط )فبراير( عام 2020م، أطلَقْت َلْجنة الصِّ
على  الجديد(  )أو  الُمستِجّد«  كورونا  »َفيروس  تسِمَية  عبّية  الشَّ ين  الصِّ
ئوّي النَّاِجم عن اإلصابة بَِفيروس كورونا، ثمَّ غيََّرْت في 22  االلتهاب الرِّ
َفيروس  عن  النَّاِجم  للمرض  سمّي  الرَّ اإلنجليزّي  االسم  )فبراير(  شباط 
كورونا الجديد إلى »COVID-19«، قبل أن ُتعتَمد هِذه التَّسمّية رسمّيًا 
ينّي  ّحة العالمّية في 11 فبراير، في ِحين بِقَي االسم الصِّ من ِقَبل ُمنظَّمة الصِّ

لهذا الَفيروس بال تغيير.

يا له من َفيروس كريه!
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ارس  2- ما الفرق بين َفيروس كورونا الُمستِجّد وَفْيُروَسي السَّ
SARS والميرس MERS؟ 

  SARS ارس  السَّ وَفْيُروَسي  الُمستِجّد  كورونا  َفيروس  من  كلٌّ  ينتمي 
تحليل  أظهَر  وقد  كورونا«،  »َفيروسات  عائلة  إلى   MERS والميرس 
 »nCov-2019« بِـ  الخاّص  الجين  خصائص  أنَّ  الماضي  في  الجينات 
 .»MERS-CoV«و »SARS-CoV« تختلف اختالفًا كبيرًا عن ِجينَْي
»nCov-2019« َبيَن  التَّماُثل  نسبة  أّن  التَّحاليُل  فأثبَتِت  اليوم،   أّما 

َو»Bat-SL-CoVZC45« أكثر من 85 %.

ض لإلصابة بَفيروس كورونا الُمستِجّد؟  3- َمن الُمعرَّ

4- هل ينتِشر َفيروس كورونا الُمستِجّد من شخٍص إلى آَخر؟ 

ئوّي الَفيروسّي الّتاجّي النَّاجم عن اإلصابة  ُيمِكن أن يحدث االلتهاب الرِّ
بَِفيروس كورونا لدى األشخاص اّلذين ُيعانون من انخفاض وظيفة المناعة 

الّطبيعّية في أجسامهم، وهذا مرتبٌط بحجم الَفيروس.

خصائص  فإنَّ  عة،  المتجمِّ العديدة  الحاالت  بعض  َتسلُسل  من  انطالقًا 
انتقال َفيروس كورونا الُمستِجّد من شخٍص إلى آَخر واضحٌة جّدًا، وهناك 

نطاٌق ُمعيٌَّن من انتقال هذا الفيروس بين جماهير النّاس.
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5- ما ُطُرق انتقال َفيروس كورونا الُمستِجّد؟ 

6- ما أعراض َفيروس كورونا الُمستِجّد؟ 

ذاذ عن طريق الجهاز التَّنّفسّي 1. انتقال الرَّ
َغر بُِقطٍر أكبَر من 5  ذاذ -بشكل عاّم- جزيئاٍت مائّيًة متناهيًة في الصِّ ُيَعّد الرَّ
ث إلى سطح  ذاذ المسبِّب للمرض من مصدر التَّلوُّ مايكرونات. يدخل الرَّ
ثمَّ  عمومًا(،  واحٍد  )متٍر  معّينٍة  مسافٍة  ِخالل  الحّساس  المخاطّي  الغشاء 
خص المصاب. وبشكٍل عاّم، يوجد مصدران  يدخل الجهاز التَّنّفسّي للشَّ
ذاذ، هما: )1( الّسعال أو العطس أو الكالم؛ )2( إجراء  أساسّيان النتقال الرَّ
إدخال  أو  البلغم  امتصاص  مثل  التَّنّفسي،  الجهاز  في  »الغمر«  عملّيات 
أنبوٍب ما في القصبة الهوائّية إلبقائها مفتوحًة، وما إلى ذلك لتحفيز الّسعال 

واإلنعاش القلبّي الّرئوّي.
2. انتقال العدوى عن طريق االّتصال المباشر 

أنَّ ُمسبِّبات األمراض  المباشر  العدوى عن طريق االّتصال  بانتقال  ُيقَصد 
الُمعِدَية كالّسعال أو العطس تنتقل من شخٍص إلى آَخر عن طريق الغشاء 

المخاطّي للجسم أو الجلد.
الجسم  سوائل  أو  م  الدَّ انتقال   )1( هما:  ذلك،  لحدوث  طريقتان  وهناك 
الحاملة لمسبِّبات المرض إلى جسم اإلنسان، من خالل الغشاء المخاطّي 
أو الجلد الّتالف؛ )2( انتقال العدوى عبر لمس أو مصافحة َمْن ُيعانون من 

ُمسبِّبات األمراض كالّسعال أو العطس.

الّشائعة لَفيروس  الحّمى والّتعب الّشديد والّسعال الجاّف هي األعراض 
الحلق  والتهاب  األنف  وسَيالن  األنف  انسداد  بينما  الُمستِجّد،  كورونا 
واإلسهال أعراٌض نادرٌة. كذلك، ُيصاب مرضى األمراض الّشديدة بِضيٍق 
ر  وتتطوَّ أسبوع،  بعد  م  الدَّ في  األكسجين  نسبة  وانخفاِض  التَّنّفس  في 
ائقة التَّنّفسّية الحاّدة«  الحاالت الحاّدة سريعًا إلى ما ُيسّمى بِـ »ُمتالِزمة الضَّ
اإلنتانّية،  دمة  بِـ)ARDS(، والصَّ اختِصارًا  إليها  الُمشار 
والُحماض االستقالبّي اّلذي تصُعب ُمعالجُته، ونزيف 

م وتَخثُّره. الدَّ
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وُظهور  كورونا  بَفيروس  اإلصابة  بين  الفترة  تبلغ  كم   -7

أعراِضه؟

8- كيَف ُهَو وضُع تشخيص َمرضى الكورونا؟ 

كر أنَّ المرضى المصابين بأمراٍض خطيرٍة وحاّدٍة َقد ُيعانون  والجدير بالذِّ
بعُض  بينما  واِضحة،  حّمًى  حّتى  أو  طٍة،  متوسِّ إلى  ُمنخفضٍة  حّمًى  من 
التهاَب  وال  خفيٍف،  وتعٍب  منخفضٍة  ى  حمًّ من  إالَّ  ُيعانون  ال  المرضى 

رئويَّ لَدْيِهم.

بِناًء على نتائج التَّحقيق الوبائّي الحالّي، َتظَهر عوارض اإلصابة بَفيروس 
الحاالت  بعض  ولكّن  الحاالت،  أغلب  في  ام  أيَّ  7 إلى   3 خالل  كورونا 
يوٍم  من  تتراوح  أن  ُيمكن  بالَفيروس  اإلصابة  اكتشاف  فترة  أّن  إلى  تشير 

واحٍد إلى 14 يومًا.

المرضى  معظم  تشخيص  ُيظِهر  المَرضّية،  للحاالت  الحالّي  الوضع  من 
أّنهم بِحاٍل جيِّدٍة، وُهناك عدٌد قليٌل من المرضى حاُلُه خطِرة. أّما تشخيص 
ّن وَذوي األمراض األساسّية الُمزِمنة فُهَو ضعيف، َبينما أعراض  كبار السِّ

اإلصابة لدى األطفال خفيفٌة نسبّيًا.
9- كيف ُتكَتَشف اإلصابُة بَِفيروس كورونا الُمستِجّد في العيادة؟  

مع  متوافقًا  الُمستِجّد  كورونا  بَفيروس  اإلصابة  تحديد  يكون  أن  يجب 
اثنَْين: أمَرْين 

1. مع تاريخ انتقال الوباء:
قبل ظهور المرض، يكون للمريض ِسجّل سَفٍر أو إقامٍة )ِخالل فترة الـ 14 
الُمستِجّد  كورونا  َفيروس  فيها  َينتِشُر  اّلتي  المناطق  في  الماضية(  يومًا 
دة إصابته.  )COVID-19(، أو على اتِّصاٍل وثيٍق بَِمريض الكورونا المؤكَّ

ريرّية 2. مع الفحوص السَّ
قد يعاني المصابون بأعراض َفيروس كورونا من حّمًى 

ئوّي  سّيٍة ُتشير إلى إصابتهم بااللتهاب الرِّ وأعراٍض تنفُّ
الَفيروسّي الّتاجّي النَّاجم عن هذا الَفيروس الجديد.
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م  الدَّ لخاليا  اإلجمالّي  العدد  يكون  المرض،  من  المبكرة  المرحلة  في 
الّلمفاوّية  الخاليا  عدد  يكون  أو  قلياًل،  منخفضًا  أو  طبيعّيًا  البيضاء 
عن  التَّشخيص  إجراء  ُيمِكن  الحاالت،  مراقبة  أساس  وعلى  منخِفضًا. 
في  بما  بالمرض،  بإصابتِهم  المشتَبه  أو  المرضى  من  عيِّنات  أخِذ  طريق 
وغيرهما  والحلق  األنف  مسَحي  ومن  )البلغم(،  اللُّعاب  من  عيِّنة  ذلك: 
من أعضاء الجهاز التَّنّفسّي، ثّم يتّم تأكيد التَّشخيص باإلصابة عن طريق 

اختبار الَحمض النَّووّي.
اليوم األّول من عدم الخروج

اليوم الخامس عشر من عدم الخروج
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10- ما المقصود باالّتصال الوثيق؟  

بإصابتِهم  المشتَبه  مع  اتِّخاذها  الواجب  اإلجراءات  ما   -11

بَفيروس كورونا الُمستِجّد؟ 

الحاالت  أو عِمُلوا مع  اّلذين عاشوا  الوثيق: األشخاص  باالّتصال  ُيقَصد 
دة أو المشتَبه بِإصابتِها بَِوباء َفيروس كورونا في ُغضون 14 يومًا، بما  المؤكَّ
ّكاب  ّف الواحد، والرُّ راسة في الصَّ مالء في العمل، وزمالء الدِّ في ذلك: الزُّ
على نفس الطائرة، وغيرها من أشكال االّتصاالت المباشرة، بما في ذلك: 
األُجرة،  سّيارات  ورّكاب  الَفيروس،  بَِعْدوى  المصابين  المرضى  رعاية 

وُمستخِدمي المصعد... إلخ.

يجب على جميع األشخاص -بما في ذلك: أفراد الّطاَقم الّطّبّي- اّلذين قد 
يتَّصلون بالَمرضى الُمشتَبه في إصابتهم بالَفيروس، الخضوع لفترة مراقبٍة 
للتَّواُصل مع  اليوم األخير  المالحظة من  فترة  تبدأ  14 يومًا.  ّيٍة لمّدة  صحِّ
التَّنّفسّي،  الجهاز  وأعراض  الحّمى  -خاّصًة:  أعراٍض  وأيُّ  المريض، 

كالّسعال وِضيق التَّنّفس أو اإلسهال- يِجُب أن ُتعاَلج على الَفْور.

كِّ بأّية َعوارض إصابٍة بالَفيروس لَدْيك، اهَرْع فورًا إلى المستشفى. عند الشَّ

بَِم تشُعر؟
هّيا نذهب إلى المستشفى.
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12- ما اإلجراءات الواجب اّتخاذها لمنع االتصال بَِمْن ُيشتَبه 

بإصابتِه بَفيروس كورونا الُمستِجّد؟ 
1- في حال ظهور أّية أعراض للَفيروس على األشخاص اّلذين نتَِّصل 
على  بنفِسَك  إليها  ْه  تَوجَّ ثمَّ  سريعًا،  المستشفى  أبِلغ  مباشرًا،  اتِّصاالً  بِهم 

سبيل الوقاية.
أقنِعة  ارتداء  المرضى  على  ب  َيتوجَّ المستشفى،  إلى  الطَّريق  في   -2

الواقية. ّبّية  الطِّ الوجه 
3- تجنَّب وسائل النّقل العاّم، واسَتدِع سّيارة إسعاف أو استخِدْم سّيارًة 

ر لَك ذلك. خاّصًة لنَقل المرضى. وأثناء الّطريق، افَتح النَّافذة إذا تَيسَّ
الِجهاز  الحفاظ على صّحة  بالمرضى، يجب  الوثيق  4- عند االّتصال 
التَّنّفسّي وتنظيف اليَدْين جيِّدًا في جميع األوقات. اِبَق بعيدًا عن اآلخرين 
َقْدر اإلمكان )متر واحد على األقل( عند الوقوف أو الجلوس، على الطَّريق 

وفي المستشفى.
التَّنّفسّي  الجهاز  بإفرازات  ٍث  أّي َسطٍح ملوَّ تنظيف وتطهير  5- يجب 
عامِل  على  يحتوي  ٍر  بُِمطهِّ والعطس(  الّسعال  )رذاذ  الجسم  َسوائل  أو 

ُمخفَّف. تبييٍض 

َحوض الّتغّوط

ّيارة؟ ما رأيكم بهذه السَّ
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امَسْح مقابض األبواب 
والهواتف المحمولة واألثاث 

ر. بالكحول الُمطهِّ
رات في الغرفة. ال تُرّش المطهِّ

13- كيف نبقى َبِعيدين عن اإلصابة بَفيروس كورونا الُمستِجّد؟ 

1- تجنَّْب ممارسة األنشطة في األماكن المزدِحمة، وتجنَّب االتِّصال 
مع المرضى اّلذين ُيعانون من التهاٍب في الِجهاز التَّنّفسّي.

سعادتي لوحدي لن 
تقّل أهّمّيًة عن سعادتي 

بمشاركة اآلخرين.

في هذه األّيام، تجنَّب االّتصال الوثيق مَع 
جيرانك، وابَق في المنِزل قدر اإلمكان.
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ْن نفَسَك من المرض عبر اّتباع نظاٍم غذائيٍّ  ز لياقتك البدنّية وحصِّ 2- عزِّ
احة،  متوازٍن، وُممارسة التَّمارين الّرياضّية المناسبة، والعمل المنتظِم، والرَّ

وتجنُّب اإلجهاد.
3- حافِْظ على البيئة المحيطة بَِك نظيفًة وجيِّدة التَّهِوئة، وافَتح النَّوافذ 
ة 20 إلى 30 دقيقًة في  للتَّهِوئة على األقّل 3 مّراٍت في اليوم الواحد، ولمدَّ
أن  يِجُب  فِعنَدها  الخارجّي رديئًة،  الهواء  أّما عندما تكون جودة  مّرة.  كلِّ 

ُتقلَِّل من عدد مّرات التَّهِوئة وأوقاتِها بشكٍل ُمناِسب.
بِـْع عادًة جيِّدًة تتعّلق بنظافة جهازك التَّنّفسّي وحافِْظ عَلْيها، فِعنَد  4- اتَّ
عال أو العطس، غطِّ فَمَك وأنفَك بِمنديٍل ورقيٍّ وَمناِشف، ثّم اغِسْل  السُّ
أو  أنِفك  أو  َعينَْيك  َلمَس  وَتجنَّْب  الَعطس،  أو  عال  السُّ بعد  جّيدًا  يَدْيَك 

بَِيدْيك. فِمك 
5- إذا كنَت أنَت أو أفراد عائلتك ُتعانون من أعراض عدوى في الجهاز 
أن  ينبغي  ذلك،  إلى  وما  والحّمى  األنف  وسَيالن  عال  السُّ مثل  التَّنّفسّي، 
تزال  ال  كنَت  وإذا  الّتاّمة،  الّراحة  تلتزموا  وأن  ُعزلٍة،  في  المنزل  في  تبقوا 
تكون  أن  فيجب  سوءًا،  عليَك  األعراض  ازدادت  أو  الحّمى  من  تعاني 

صبورًا لرؤية الطَّبيب.
الجاري،  والماء  اليَدْين  م  ُمعقِّ أو  ابون  بالصَّ كثيرًا  يَدْيَك  اغِسْل   -6
ينبغي  كذلك،  نظيفٍة.  بِمنشفٍة  أو  منه  التَّخلُّص  ُيمِكُن  بَِمنديٍل  وامَسْحُهما 
غسل اليَدْين مباشرًة بعد لمِس إفرازات الجهاز التَّنّفسّي كالعطس والّسعال.

اممم... إّنها رائحة زكّية!
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ئوّي الّناتج عن َفيروس  في ُمواجهة وباء االلتهاب الرِّ

اجّي الُمستِجّد، ال ينبغي لنا أن نخاف، وال  كورونا التَّ

ق كلَّ ما نسمُعه من شائعاٍت حول هذا الوباء.  أن ُنصدِّ

بع  كذلك، علينا أن نمتنع عن نشر الّشائعات، وأن نتَّ

د. خصّية بشكٍل جيِّ ُطُرق الوقاية الشَّ

خصّية الوقاية الشَّ

ال للهلع  
ائعات   ال لنشِر الشَّ

ال لالستسالم إلى األوهام  
خصّية من هذا الوباء  َلك مسؤولّياتك في اّتباع ُسبل الوقاية الشَّ إنَّ تحمُّ

سَينعكِس إيجابًا على اآلخرين والمجتمع.

 دليل الوقاية من َفيروس

كورونا الُمستِجّد

2
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خصّية؟  ذ تعليمات الوقاية الشَّ 14- كيف ُننفِّ

فَترات  في  أو  اليومّي  عملك  أوقات  أثناء  جيِّدًا  بنفِسَك  اعتِن   -1
استخدام  وعند  اليومّية،  الحياة  فترات  ُمختَلف  في  وكذلَِك  راسة،  الدِّ

العاّمة. المواصالت 
ْن لَديَك ما يكفي من الطَّعام للحدِّ من  خزِّ

الخروج واالختالط باآلخرين.

ات الخروج من المنزل. وفي حال  2- اغِسْل يَديَك كثيرًا، وقلِّْل من مرَّ
اضُطِرْرَت إلى الخروج، َيِجُب عليَك أن ترتدَي ِكمامًة طِبِّّيًة أو ِقناعًا واقيًا 
الخارجيِّ  االتِّصاِل  ِخالِل  من  االنتشار،  من  األمراض  ُمسبِّباِت  لمنع 

ذاذ. ِض للرَّ والتَّعرُّ
3- حاِوْل تهِوئَة ُغرفتِك دائمًا.

هذا  ألنَّ  الَيومّي؛  والتَّعقيم  بالنَّظافة  االلتزام  على  احِرْص   -4
الَفيروس الّتاجّي حّساٌس جّدًا تجاه الحرارة. لِذا، انَقْع ما َتستخِدُمُه من 
 30 لمّدة  56°م  حرارة  درجة  عند  اخن  السَّ الماء  من  وعاٍء  في  أدواٍت 
ر الكلور،  الطِّّبّي، وُمطهِّ من الكحول  دقيقة، على أن ُيضاَف إليه %75 
أن  ُيمِكن  اّلتي  هنّية  الدُّ الُمذيبات  من  وغيرها  الكلوروفورم،  َوَسائل 

اٍل. فعَّ الَفيروس بشكٍل  تحّد من خطورة 
ُكن ُمستقاًل عن اآلخرين.

ِدرهم وقاية َخيٌر من ِقنطار عالج.
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ر؟ 15- لِماذا َنغِسُل يَدْينا بشكٍل ُمتكرِّ

من  الوقاية  في  هاّمًا  َدورًا  وصحيٍح  ٍر  ُمتكرِّ بِشكٍل  الَيدين  غسُل  يلعب 
للوقاية من  الفّعالة  التَّدابير  أكثر  أحد  ُيعدُّ  َحيُث  سّي،  التَّنفُّ الجهاز  أمراض 
ّبّية  الطِّ المراِكز  من  كلٌّ  ُتوصي  لِذا،  سّي.  التَّنفُّ الجهاز  والتهابات  اإلسهال 
ّحة العالمّية، ومركز  الوطنّية لمكافحة األمراض والوقاية منها، ومنّظمة الصِّ
في  سمّية  الرَّ ّحّية  الصِّ المنظَّمات  من  وَغيُرها  األمراض،  على  يطرة  السَّ
الواليات المّتحدة األميركّية بِضرورة َغسل اليَدْين جيِّدًا بالماء والّصابون.

16- متى يِجُب أن نغِسَل يَدْينا؟

التِزْم بغسِل اليَدْين َرجاًء.
 في الوقِت الحاضر، عليَك أن تغِسَل يَدْيك 

بَِوعٍي، بِغضِّ النَّظر عّما تلمس.
نغسُل يَدْينا عند الوصول 

إلى المنزل ُمباشرًة.
ما ِزْلنا صديَقْين 

حميَمْين.

أقرب  في  يَديَك  تغِسَل  أن  منَك  تتطّلُب  اّلتي  المواِقِف  أيَّ  تعِرُف  هل 
وقٍت ُممكن؟ يِجُب ُمالحظُة الحاالِت التِّسِع الّتالية:

1- قبَل وَبعَد نقِل الُمستنَدات باليد.
عال أو الَعْطس. 2- بعَد السُّ

3- قبَل إعداِد الطَّعام وأثناَءه وبعَده.
4- قبَل األكل.

هاِب إلى الِمْرحاض. 5- بعَد الذَّ
6- ِعنَدما تكوُن الَيدان متَِّسخَتْين.

7- بعد التَّواُصل مع اآلخرين عن طريق اللَّمس والمصافحة.
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8- بعد لمس الحَيوانات.
9- قبل الخروج وَبعد العودة.

17- كيَف نغِسُل يَدْينا بشكٍل صحيٍح؟ 

الخطوُة  إتقاِن ستِّ خطواٍت.  إلى  نحتاُج  صحيٍح،  بشكٍل  يَدْينا  لغسِل 
ر  ات بالماء والصابون أو ُمطهِّ األولى فرُك اليَدْيِن وراحَتيِهما معًا خمس مرَّ
ات،  مرَّ خمس  معًا  واألصابع  اليمنى  اليد  فرُك  الثَّانية  والخطوة  اليَدْين؛ 
ا الخطوة  ات. أمَّ والخطوة الثَّالثة فرُك اليد الُيسرى واألصابِع معًا خمس مرَّ
ابعة، فِهَي فرُك األصابع من األمام ومن الخلف معًا خمس مّراٍت أيضًا،  الرَّ
بينما الخطوة الخامسة هي أن ُنمِسك بإحدى يَدْينا إبهام اليد األخرى ونقوم 
ر هذه العملّية مع ِكال اليَدْين خمس مّرات كما فَعْلنا سابقًا،  بَِفرِكه، ثمَّ نكرِّ
ادسة ثنُي األصابع لفرك مفصل اليد بشكٍل دائريٍّ بِراحة اليد  والخطوة السَّ

األخرى، وَتباُدُل ذلك خمس مّراٍت مع ِكال اليَدْين.

اغِسْل يَدْيك على الَفور عندما تصل إلى المنزل، وعلِّق مالبَِسك 
في مكاٍن جيِّد التَّهوئة، ثّم ُقم بتعقيمها وتنظيفها إذا أمكَن ذلك.
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18- ماذا نفعل عندما ال يكون غسُل اليَدين ُمتاحًا؟

َحالت والنّزهات اّلتي نقوم  َر أن نغِسَل يَدْينا بِماٍء صاٍف ِخالَل الرَّ إذا تعذَّ
َفيروس  إنَّ  يَدْينا.  تنظيِف  الّطبِّّي في  الكحول  ُيمِكنُنا عندئٍذ استخدام  بها، 
تجاه  أيضًا  اٌس  حسَّ أّنه  كما  والقلوّيات،  لألحماض  مقاومًا  ليس  كورونا 
رات العضوّية. في حال اخترَت الُكحول الّطّبّي لتنظيف  المذيبات والُمطهِّ
أن  ُيمِكن  الكحول  من  النَّوع  هذا  إّن  منه.   %75 باستخدام  ُينَصح  يدينا، 
ُمعيٍَّن من  َتركيٍز  ُيمِكننا استخدام  لِذا،  الَفيروس ويُحّد من ُخطورته.  ُيعيق 
ابون. ر لفرك يَدْينا به، كبديٍل عن َغسِلِهما بالماء والصَّ الكحول الّطبِّّي الُمطهِّ

قة. اسَتخِدم المياَه المتدفِّ
تك أهمُّ من ُكلفة الماء. صحَّ

ُخذها
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19- متى نحتاج إلى ارتداء قناٍع واٍق؟ 

الِكمامة  )أو  الواقي  القناع  نرتدي  أن  يجب  الوباء،  إلى  ض  التَّعرُّ أثناء 
ّبّية( عند َتواُصِلنا مع اآلخرين وجهًا لوجه، وكذلك عند دخولنا األماكن  الطِّ
العاّمة واألماكن المكتظَّة بالسكان أو المغلقة، وأيضًا أثناء استخدام وسائل 

النَّقل العام. أّما عندما نكون بمفردنا، فال ضرورة الرتداء القناع الواقي.

20- كيف نختاُر الِقناَع الواقي اّلتي سنستخِدُمه؟ 

طبِّّيٍة  واقيٍة  وأقنِعٍة  ِكماماٍت  استخدام  ينبغي  النَّاس،  ة  عامَّ إلى  بالنِّسبة 
أقنعٍة  باستخدام  أبدًا  ُينَصح  وال  جراحّية،  وأقنِعٍة  منها،  التَّخّلص  ُيمِكن 

باِع ما يلي:  مصنوعٍة من الورق أو القطن أو اإلسفنج. كذلك، ُينَصح باتِّ
طوبة. ث أو الرُّ ّبّية القابلة لالستبدال َفوَر التَّلوُّ 1- استبدال الكمامة الطِّ

بِارتدائها  ُيوصى  ّبّية،  الطِّ الجراحّية  الِكمامات واألقنعة  إلى  بالنِّسبة   -2
ة 8 ساعات، أو  في األماِكن المكتّظة بالّسّكان، واستبدالها بعد ارتدائها لمدَّ

طوبة. ث أو الرُّ ضها ُمباشرًة للتَّلوُّ بعد تعرُّ

ينبغي استبدال القناع الواقي العادّي 
بعد أربع ساعاٍت من استخدامه. 

 »N95« ُيوصى باستبدال قناع
الطِّبِّّي خالل ثماني ساعاٍت.


