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21- كيَف نستخِدُم القناع الواقي بشكٍل صحيٍح؟

ب عَلْينا أّوالً التَّمييز بين الجهة األمامّية للقناع الواقي، وبين  الً: يتوجَّ أوَّ
اِكن من الكمامة َيِجب أن يكون باّتجاه الجبهة،  الجهة الخلفّية. الجانب الدَّ
على  َمعِدنّيٌة  أربِطٌة  ُهناَك  كذلك،  الخارج.  إلى  ُمواجهًا  يكون  أن  ويِجب 

مقطع األنف للِقناع الطِّّبّي.
على  الفاتح(  الّلون  ذا  )الجانب  الِقناع  من  اآلخر  الجانب  َضع  ثانيًا: 
المعدنّي،  الّشريط  استخدام  إلى  القناع  من  الجزء  هذا  في  انتبِْه  الوجه. 
واّلذي يجب أن يكون في الجزء العلوّي من القناع، وال ترتِدِه نحو الخلف.

صحيح،  بشكٍل  الوجه  على  القناع  وضع  صّحة  من  الّتأّكد  بعد  ثالثًا: 
اغِسْل يَدْيَك وثبِّْت رباَطْيِه على أذَنْيك جّيدًا.

المعدنيَّْين  ريَطْين  الشَّ على  اضغط  القناع،  ارتداء  بعد  وأخيرًا:  رابعًا 
الواقَعْين على جانَبي األنف بِكْلتا يَديَك لجعل الّطرف العلوّي من القناع 
قريبًا من األنف، ثّم ُقم بتمديد القناع إلى أسفل لجعل القناع يظَهُر بدوِن 

تجاعيد، ومن األفضل تغطية األنف والفم.

22- هل ُيمكِن إعادة استخدام الِقناع الواقي؟ 

حال  في  النَّاس،  عاّمة  إلى  بالنِّسبة 
عدم االّتصال بالمرضى أو األشخاص 
تمديد  ُيمِكن  إصابتهم،  في  المشتَبه 
وإعادة  الواقي  الِقناع  استخدام  فترة 
ث  د تلوُّ استخدامه وفقًا لنظافته. بمجرَّ
التَّنّفسّي  الجهاز  إفرازات  من  القناع 
ثات، أو ظهور  ذاذ وَغيره من الُملوِّ كالرَّ
َيِجب  تلفه،  أو  رائحٍة غريبٍة عليه،  أّي 

استِبداُله على الَفور.

ال ترَتِد القناع الواقي 
وَيداك متَّسِختان.
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23- ما المواَصفات المطلوبة ألقنِعة األطفال والمسنِّين 

والحوامل الواقية؟  

1. المرأة الحامل
عندما ترتدي النِّساء الحواِمل أقنِعًة واِقيًة، يجب أن َيخَتْرَن نوعّيًة أفضل 

ُتشِعُرُهنَّ بأكبِر قدٍر من الّراحة واالطمئنان وفقًا لظروفهنَّ الخاّصة.
2. األطفال

من المعروف للجميع أنَّ األطفال في سنواتهم األولى يكونون في طور 
النّمّو. لذا، ينبغي أن يكون القناع الواقي الخاّص باألطفال صغيرًا يتالءم 

مع شكل الوجه لديهم. 
3. المسنّون وَذوو األمراض المزمنة 

المزمنة  األمراض  ُيعانون من  اّلذين  والمرضى  نِّ  السِّ كبار  إلى  بالنِّسبة 
ّحّية سوءًا عند ارتداء  ئة، واّلذين ستتفاقم حالتهم الصِّ كأمراض القلب والرِّ
القناع، ينبغي عليهم مراجعة األطّباء المختّصين وطلب استشاراتهم الطبِّّية 

بشأن ذلك.

ل  إذا ارُتِدَي الِقناع الواقي لفترٍة طويلٍة جّدًا، َسيتحوَّ
إلى طبٍق لزرع البكتيريا والُفطرّيات!
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ئوّي الَفيروسّي  يجب أن يتّم التعامل مع االلتهاب الرِّ

 . الّتاجّي بشكٍل ِعلميٍّ

الوقاية المنزلّية مهّمٌة جّداً.

الوقاية المنزلّية

احِم جسمك تحمي حياتك.
أن تكون آِمنًا في منزلك يعني أّن حياتك بخير.

 دليل الوقاية من َفيروس

كورونا الُمستِجّد

3
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24- كيف َنقي أنُفَسنا من َفيروس كورونا التَّاجّي في المنزل؟ 

من  كاٍف  قسٍط  ونيل  ُمعتدٍل،  بشكٍل  ياضّية  الرِّ التَّمارين  بممارسة   -1
ن المناعة  الراحة والنَّوم، فال نبقى ُمستيِقظِين، ألنَّ هذا كّله ُيمِكن أن ُيحسِّ

الّذاتّية.

عزيزي، أنَت ال ُتغطِّي 
نفَسَك جيِّدًا باللِّحاف. ِمن 

هل أن ُتصاَب بالبرد. السَّ
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خصّية الجّيدة، كتغطية الفم واألنف  2- بالحفاظ على عادات النّظافة الشَّ

بالمنديل عند الّسعال والعطس.
3- بغسل اليَدْين جيِّدًا وعدم لمس العينَْين أو األنف أو الفم بَِأْيٍد متَِّسخٍة.

4- بتهِوئة ُغَرف المنزل جيِّدًا والحفاظ عليها نظيفًة.
5- بتجنُّب األماكن الُمزدحمة والمكتّظة بالنّاس، وارتداء األقنعة الواقية 

إذا لزم األمر.
ك  والتَّمسُّ والماشية،  واِجن  والدَّ ّية  البرِّ الحيوانات  بتجنُّب مالمسة   -6

بعادات األكل اآلمنة، وطهي الّلحوم والبيض جيِّدًا.
ألمراض  األخرى  واألعراض  والّسعال  الحّمى  من  جّيدًا  باالنتباه   -7
الجهاز التَّنّفسّي، واستشارة الّطبيب في أسرع وقت في حال ظهور مثل هذه 

األعراض.

إذا ُكنَت ال تريد أن تأكل ما أمضيُت في جمعه 
نين من أجلك. فماذا ُتريُد إَذْن؟ وتدجينه آالف السِّ
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خالل  من  الّتاجّي  كورونا  َفيروس  من  الوقاية  يمكن  هل   -25

تناول أدوية VC أو Banlangen أو تعقيم المنزل بالخّل؟ 
Ban- أو VC  في الواقع، إنَّ ُمعالجة َفيروس كورونا الُمستِجّد بأدوية

إلى  بالخّل  المنزل  يؤدِّي تعقيم  اٍل. كذلك، ال يمكن أن  فعَّ langen غير 

ئوّي النّاجم عن َفيروس كورونا الُمستِجّد والقضاء عليه. منع االلتهاب الرِّ

.Banlangen ائعات حول أدوية الـ ال َتنُشر الشَّ

ال  ال  ال

ن المناعة، وال أن  ال ُيمكِن ألدوية VC أن ُتحسِّ
ئوّي النّاجم عن َفيروس  تمنع االلتهاب الرِّ

كورونا الُمستِجّد.



31

دليل الوقاية من َفيروس كورونا الُمستَجّد

وار... أشُعر بالدُّ

بووووم

ال ُيمكن للّتدخين أبدًا أن يمنَع عدوى الفيروس.

ال ُيمكِن لتعقيم المنزل بالخّل أن يؤدِّي إلى منع 
ئوّي. االلتهاب الرِّ
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26- كيف َنستخِدُم الُكحول الّطبِّّي للتَّعقيم؟  

راٍت  مطهِّ استخدام  األشخاص  من  الكثير  سيختار  المنزل،  تعقيم  عند 
تحتوي على 75% من الكحول الّطبّي، لكن إذا لم يتّم استخدامه بشكٍل 

المة العاّمة. صحيح، فَسوف يتسبَّب ذلك في َمخاطِر على السَّ

إنَّ 75% من الكحول الّطّبي قابٌل لالشتعال.
ي الحَذر في تخزينه. لذا، ينبغي تَوخِّ

الكحول الّطّبّي

غم من أنَّ الكحول الطِّّبّي  ُيرجى االنتباه جيِّدًا لما سأقوله. على الرَّ
مفيٌد جّدًا، إالَّ أّن هناك كثيرًا من األمور اّلتي يِجب االنتباه إليها 

عند استخدامه.

الطِّّبي،  الكحول  من   %75 على  تحتوي  راٍت  ُمطهِّ تستخِدم  ال   -1
الكلور. مع 
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بعيدًا عن  إبقاؤه  يِجُب  لِذا،  القابلة لالشتعال.  المواّد  من  الكحول   -2

النَّار والمواّد القابلة لالشتعال.

ال تفتح ُزجاجة الكحول الّطّبّي أمام النّار، وأبِقها بعيدًة عن 
درجات الحرارة العالية. َحذاِر أن تضعها بالقرب من الموقد 

أو سّخان الماء أو حواّفي التَّدفئة.

فتح  يجب  المنزل،  تطهير  في  الّطبِّي  الكحول  استخدام  عند   -3
للّتهوئة. النَّوافذ 

لقد امتألت رائحة المنزل كّله بالكحول الّطّبي. لذا، 
يجب أن أفتح النافذة.
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أو  لمسحها  ّبّي  الطِّ بالكحول  سًة  ُمغمَّ نظيفًة  قماٍش  قطعة  اسَتخِدْم   -4
ها أو تطهيرها، وإاّل فإنَّ تأثير اإليثانول في الهواء سَيرتفع، ما قد يتسبَّب  رشِّ

باندالع حريق.

د من فصلها عن ِمقَبس  عند تنظيف األجهزة الكهربائية، تأكَّ
الكهرباء ومسحها بعد أن تخّف الحرارة عنها.

المنزل، ألنَّ هذا قد يؤدِّي  الّطّبي في  الكثير من الكحول  ن  5- ال ُتخزِّ
د باندالع حريق. المة العاّمة وُيهدِّ إلى َمخاطِر على السَّ

يا إلهي!

إنَّ تخزين الكثير من الكحول الّطّبي في المنزل 
أمٌر ُيمكن أن تنُتَج عنه عواِقَب وخيمة.
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28- كيف ُيمكِن تجنُّب اإلصابة بَفيروس كورونا الُمستِجّد 

عندما نذهب إلى األماكن العاّمة؟  

البّرّية وُمنَتجاتها، بل  1- ال تستهِلِك الحيوانات المريضة والحيوانات 
قبل  منتجاتها.  بنوعّية  تثق  متاِجر  من  والمثّلجة  الّطازجة  واِجن  الدَّ اشتِر 

واجن والبيض والحليب، ُاطُهها جيِّدًا. تناول الدَّ
النَّيئة  األغذية  لمعالجة  ّكين  والسِّ الّلحوم  تقطيع  لوح  فصل  يِجب   -2
والطَّعام المطبوخ، ويِجب أن يتمَّ غسل اليدين خالل تجهيز األطعمة النَّيئة 
نَت من َطهي  وإعداد الّطعام المطهّو. وحّتى في المناطق الوبائّية، إذا تمكَّ

الّلحوم جّيدًا أثناء عملّية إعداد الّطعام، ُيمِكنَُك أن تتناوَلها بأماٍن أيضًا.

27- ماذا نأكل عندما ينتِشر َوباء َفيروس كورونا الُمستِجّد؟ 

وكيف؟  

ّية دون حماية. 1- تجنَّب االتِّصال بحيوانات المزرعة أو الحيوانات البرِّ
ق والحافالت ومترو األنفاق والّطائرات وغيرها  2- تجنَّب مراِكز التَّسوُّ
ب عليك ارتداء  من األماكن المزدحمة. إذا كنَت بحاجٍة إلى الخروج، يتوجَّ

قناٍع واٍق للحّد من خطر انتشار العدوى.
عال أو العطس، ُقم بتغطية أنفك بالكامل بمنديٍل وَرقيٍّ أو  3- عند السُّ
في  المستخَدم  الورقّي  المنديل  برمي  ُقم  َبعدها،  الَمثنّي.  كوعك  بُِكّم 

هّيا لنستمتع بأكل اللَّحم المطهّو جّيدًا.

إّنه لذيذ



36

دليل الوقاية من َفيروس كورونا الُمستَجّد

www.digital-future.ca

فاغسل  العطس،  أو  عال  السُّ بعد  أّما  الفور.  المغَلق على  القمامة  صندوق 
ر اّلذي يحتوي على الكحول الطِّّبّي. يَدْيك جيِّدًا بالماء والّصابون أو المطهِّ

4- اغسل َيدْيك بعد الّذهاب إلى المنزل ُمباَشرًة.
الجهاز  أمراض  أعراض  من  غيرها  أو  حّمى  من  ُتعاني  ُكنَت  إذا   -5
الوقت  في  المستشفى  إلى  ه  تَوجَّ المستمّرة،  الحمى  وخاّصًة:  التَّنّفسّي، 

المناسب.
أو  لمس  تجنُّب  ينبغي  الُمعِدية،  األمراض  وباء  َموِسم  خالل   -6

اإلمكان. َقدر  النّاس  مصافحة جميع 

ال بّد من ارتداء األقنعة الواقية في األماكن العاّمة.
ارَتِد القناع الواقي في المتاجر العاّمة.
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كاّل يا صغاري، ال ُيمِكننا إقامة حفلٍة في 
عب. هذا الوقت الصَّ

ض نفسك للخطر. ال ُتعرِّ

ال ُتِقم حفالٍت في أماكن انتشار الوباء.

رورة. ال مانع من تأجيل المواعيد عند الضَّ

الجميع يتَّفق على أّنه ال ضرورة لحضور أي حفالٍت اآلن.

استمتعوا بألعابكم المنزلّية فال 
داعَي للمخاطرة.
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29- كيف ُيمكِن تجنُّب اإلصابة بَفيروس كورونا الُمستِجّد 

في متاجر الّلحوم الطَّازجة؟   
ابون بعد مالمسة الحيوانات والمنَتجات  1- اغِسْل يَديَك بالماء والصَّ

الحيوانّية مباشرًة، وتجنَّب لمس العينين واألنف والفم بأيٍد غير مغسولة.
2- تجنَّب ُمالَمسة الحيوانات المريضة والّلحوم الفاسدة.

وق. ّحّي في السُّ رف الصِّ اّلة ومياه الصَّ 3- تجنَّْب ُمالَمسة الحيوانات الضَّ

ف مع ُمصاٍب بُِحّمى خفيفة؟    30- كيف نتصرَّ

1- نَضع المريض في غرفٍة جيِّدِة التَّهوئة بمفرده.
ّحّية، ثمَّ نتَّفق معهم على اتِّخاذ  عاية الصِّ مي الرِّ د عددًا من مقدِّ 2- نحدِّ
ّيٍة جيِّدٍة، منعزالً  جميع اإلجراءات المطلوبة إلبقاء المريض في حالٍة صحِّ

يارات. عن المرضى َذوي األمراض المزمنة، ونمنع عنه جميع الزِّ
إذا  ولكن  مختلفة،  ُغَرٍف  في  المريض  أسرة  أفراد  يعيش  أن  3- يجب 
كانت الّظروف ال تسمح بذلك، فأبِق كّل فرٍد على ُبعِد متٍر واحٍد على األقّل 

من المريض.

ألّنَك أخي، عَلْيَك أن ُتغاِدر.

إذا لم أنِزْل من منزلي فلن 
ُأصاَب بالعدوى.

اخرج
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ال شيء ُيوِقفني.

كم أنا ُمشتاٌق إلى الحرية!

ّيتي وإاّل سأموت. أعطِني حرِّ

ماذا يفعل يا سّيدي؟

إّنه لم ُيحَبس وُيمثِّل، 
ولكنّه سُيحَبس قريبًا.
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المشتركة  المناطق  عدد  من  ونخفِّف  المرضى،  أنشطة  من  نقلِّل   -4
المطابخ  مثل  المشتركة  المناطق  أّن  من  ونتأّكد  وَذِويهم،  للمرضى 

والحّمامات جيِّدة التَّهوئة.
عاية والمريض في الغرفة نفسها، يجب على  م الرِّ 5- عندما يكون ُمقدِّ
ب   كَلْيِهما ارتداء قناٍع واٍق قريٍب من الوجه بإحكام. وأثناء ارتدائه، يتوجَّ
ُمتَِّسخًا  القناع  أصبح  إذا  أّما  لمسه.  وُيمنَُع  تمامًا  الوجه  على  القناع  ضبط 
بسبب بعض إفرازات الجهاز التنّفسّي كالّسعال والعطس، فَيِجب استبداله 
في  اليدين  تنظيف  أيضًا  وَيجب  التَّطهير،  بعد  منه  والتَّخّلص  الفور،  على 

الوقت المناسب.
غرفة  ُندِخله  أو  بالمريض  ُمباِشٍر  اتِّصاٍل  أي  بعد  يَدْينا  ننظِّف   -6
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ز المعلِّمون والّطّلب  عند بدء المدرسة، ُيركِّ

وام المدرسّي. وهنا، تزداد  -على حدٍّ َسواء- على الدَّ

مخاِطر اإلصابة بالعدوى من األمراض، فكيف 

يجب على طّلب المدارس تجنُّب خطر اإلصابة 

بَفيروس كورونا الُمستِجّد؟

الَعودة إلى المدرسة

هّيا نذهب إلى المدرسة.

 دليل الوقاية من َفيروس

كورونا الُمستِجّد
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31- ماذا تفعل في طريقك إلى المدرسة؟ 

ّحّي. الصِّ العزل 
1- إذا ُكنَت طالبًا، ُينَصح بأالَّ تستخِدم وسائل النّقل العاّم عند الّذهاب 
ل أن تسير على قدميك إذا أمكن، أو اركب حافلًة  من المدرسة، بل ُيفضَّ
اإلصابة  تجنُّب  على  ِحرصًا  الخاّصة،  والَِدْيك  سّيارة  أو  مًة  ُمعقَّ مدرسّيًة 

بالوباء.
2- إذا اضطررَت إلى ركوب إحدى وسائل النّقل العاّم، ارتِد قناعًا واقيًا 

وتجنَّْب لمس وسيلة النّقل اّلتي تركبها بَيَدْيك.
عند الخروج، ال تنَس أن ترتدي قناعًا واقيًا.

3- عند دخول المدرسة، ينبغي أن يقَبل الّطاّلب بَِوْعٍي الُخضوَع الختبار 
درجًة°م،   37.2 من  أكثر  الطَّالب  حرارة  درجة  كانت  إذا  الحرارة.  درجة 

ُينَصح بالعودة إلى المنزل والخلود للّراحة. 
م اليَدْين أو الكحول الّطّبي إلى المدرسة. 4- أحِضْر ُمعقِّ
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ّحة العاّمة في المدارس؟  32- كيف نقوم بتعزيز الصِّ

وتحديدًا:  نظيفًة،  المدرسّية  البيئة  على  الحفاظ  علينا  ب  يتوجَّ  -1
نوم  وغرف  والمكتبات،  والحّمامات،  المدرسة،  وممّرات  الّصفوف، 
األخرى،  العاّمة  واألماكن  المدرسّية  والمباني  ُوِجَدت(  )إن  الّطاّلب 

رات والمعّقمات بانتظام. واستخدام المطهِّ
2- ينبغي على كّل معلِّم أن يفتح نوافذ صّفه للتَّهوئة 3 مّراٍت في اليوم 

الواحد على األقل، ويلتزم التَّدفئة أثناء التَّهوئة.
المكاتب والكراسي في  يومّية على  تنظيف  بّد من إجراء حملة  3- ال 

رات والمنظِّفات الاّلزمة. الّصفوف وتعقيمها بالمطهِّ
4- ال بّد من تجهيز المناطق العاّمة في المدرسة بالكحول الّطّبّي 

رة، أو معّقم اليَدْين. المحتوي على مواّد مطهِّ
األقنعة  لجمع  خاصة  مهمالت  سّلة  أو  للقمامة  حاويٍة  بإعداد  ُقم   -5

المتَّسخة والنّفايات بدالً من رميها على األرض.

عليك االهتمام بالنَّظافة. لذا، استخِدم مناديل 
مًا لليَدْين. مًة أو معقِّ ُمعقَّ

ْف عن لعق يَدْيك،  مرحبًا يا عزيزي، توقَّ
َم اليَدْين. واستخِدم ُمعقِّ
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33- ماذا ينبغي أن تفعل في الّصّف؟  

ذاذ. ّف لتجنّب انتشار الرَّ 1- ارَتِد قناعًا واقيًا في جميع أنحاء الصَّ
2- حافِْظ على مسافٍة آمنٍة بينك وبين الّطاّلب.

3- اهتّم جّيدًا بالنَّظافة عند توزيع الكتب والمواّد الّتعليمّية وتداَوْلها مع 
المطّهر  ُمستخِدمًا  الّصّف  وقت  انتهاء  بعد  جّيدًا  يَدْيَك  واغسل  الّطاّلب، 

الّطّبّي. 
4- عند الّسعال أو العطس، غطِّ فمك وأنفك بمنديٍل ورقّي أو منشفٍة 

نظيفة، وتجنَّب لمس عينيك وأنفك وفمك بَِيَدْيك. 

34- كيف تقوم باألنِشطة المدرسّية بين الّصفوف؟ 

1- ارتِد قناعًا واقيًا في األماكن المفتوحة، كالملعب أو صالة األلعاب 
إلى  تحتاج  ال  وأنشطٍة  ألعاٍب  بممارسة  وانصح  الّداخلّية،  ياضّية  الرِّ

تجّمعاٍت. 
تكون  أن  ويجب  والتَّعّلم،  ياضّية  الرِّ لألنشطة  معقوالً  ترتيبًا  أْجِر   -2

األنشطة الهادئة هي الجزء الّرئيس خالل فترة االستراحة.
اّقة. ياضة بشكٍل معتدٍل، وتجنَّب األنِشطة الشَّ 3- اقتِرح ممارسة الرِّ

4- اغِسْل يَدْيك فور انتهاء النّشاط المدرسّي.

راسة أين قناعك الواقي؟ُأِحبُّ الدِّ
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35- ماذا تفعل عندما تتناول طعام الغداء؟ 

36- كيف نضمن سالمة المعلِّمين والطاّلب؟ 

المة العاّمة. ْق من سالمة المواّد الغذائّية الخام بِدّقٍة لضمان السَّ 1- تحقَّ
طعام  وتوزيع  الّطعام  تقديم  نظام  بتطبيق  المدرسة  تقوم  أن  اقتِرْح   -2

د. الغداء على الّطاّلب بشكٍل موحَّ
تناول  منطقة  في  الّطالب  تركيز  لتجنُّب  دفعاٍت  على  الّطعام  تناَوِل   -3

الّطعام، وتأّكد من سالمة منطقة تناول الطَّعام وأدوات المائدة.

1- يجب إعداد بطاقة واحدة لكّل طالب، ونظام تسجيل، ونظام تفتيش 
عند فترَتي الّصباح والّظهر، إضافًة إلى إعداد ِسجاّلت صّحّية خاّصة بكّل 

طالب وِسجّل باأليّام اّلتي غاَب فيها عن المدرسة.
واإلجهاد  عال  والسُّ بالحّمى  والطاّلب  المعّلمون  يصاب  عندما   -2
واإلسهال وأعراٍض أخرى، يجب عليهم إبالغ المدرسة بذلك على الفور، 

ه إلى  المستشفى في أقرب وقت. والتَّوجُّ
وتدريب  والعقلّية،  النّفسّية  الّطاّلب  لصّحة  االهتمام  إيالء  ينبغي   -3
النّفسّية والعقلّية، وتأهيل غيرهم  الّطالب  المعّلمين على االهتمام بصّحة 
من االختصاصيِّين المهنيِّين لتوجيه المعلمين والّطاّلب معًا بهدف تعزيز 
عدوى  من  عر  الذُّ وتجنُّب  النّفسّية،  المشورة  وإجراء  الّصحّية،  الوقاية 

اإلصابة باألمراض.
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على الرَّغم من أنَّ المعركة ِضّد األوبئة واألمراض 

لم تنتِه بعد، ال بّد للحياة أن تستمّر. لذا، يطرح 

ؤال الّتالي نفسه: خلل فترة انتشار وباء َفيروس  السُّ

كورونا الُمستِجّد، كيف ُيمِكن تجنُّب اجتياح 

الَفيروس بشكل فّعال عند العودة إلى مدينتنا 

العاملة ومراكز عملنا اليومّي؟

العمل اليومّي

 دليل الوقاية من َفيروس

كورونا الُمستِجّد
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37- ماذا تفعل في طريق العودة من العمل؟ 

النّقل  وسائل  ركوب  وتجنَّْب  العمل،  من  بنفسك  العودة  حاِول   -1
العاّم مع أحد.

يارة إلى المنزل بنفسك. من  اختر قيادة السَّ
األفضل لك أاّل ترافق أحدًا.

ير بمفردي. أريُد السَّ

الّسريع،  النّقل  وسائل  من  أخرى  وسيلٍة  أيِّ  أو  قطارًا  اركب   -2
ِعنَد دخول المحّطة  الموظَّفين هناك لقياس درجة حرارتك  وتعاَوْن مَع 

منها. والخروج 

تعاَوْن مع المفتِّشين لقياس درجة حرارتك 
فر بواسطة  وتسجيل دخولك عند السَّ

وسائل النّقل العاّم.
أريد فقط أن أكون 

افتح فمك.مواطنًا صالحًا.
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3- حافِْظ على مسافٍة آمنٍة مع اآلخرين عند االصطفاف.

رب  عات المياه العاّمة، وحاِوْل توفير مياه الشَّ 4- تجنَّب استخدام موزِّ
أو شراء المياه المعبَّأة في زجاجات.

القّفاز والقّبعة والنّّظارة الواقية كّلها وسائل 
حماية كاملة لنا لنكون في أمان.

ما هذا يا عزيزي؟
إّنك تبدو كالمومياء؟!

أحِضر المياه المعبَّأة في زجاجاٍت خاّصٍة 
بك، وحاِوْل عدَم تناُول الّطعام في الّطريق.

غررررررر
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ر مطهِّ
ر مطهِّ

ال تلمسني
مياو... مياو

اعتِن بنظافة يَدْيك أو ارتِد قّفازين، وال تلمس 
ّيارة  فمَك وأنفَك بَيَدْيَك، وحاِوْل أالَّ تلمس السَّ

أو غيَرها من األشياء.

قدر  الِقناع  خلَع  وتجنَّْب  الرحالت،  أثناء  الطَّعام  تناول  من  قلِّل   -5
ر بين اليَدْين والفم واألنف والعينَْين. اإلمكان، وتجنَّب االّتصال المتكرِّ

تتحّرك  اّلتي  الممّرات  عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  على  احرص   -6
بين  وإيابًا  ذهابًا  َتجوالَِك  من  وقلِّل  ٍر،  ُمتكرِّ بشكٍل  النّاس  حشود  فيها 

الكابينات. أو  العربات 

م المواّد المحمولة بعد الوصول إلى المنزل. 7- عقَّ

فر والهواتف المحمولة، مع  ال تنَس تعقيَم حقائب السَّ
الّتركيز على المقابض اّلتي ُتمِسك بها هذه األشياء.
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38- ماذا ينبغي أن تفعل أثناء طريقك إلى العمل؟

أيضًا  الّطّبّية بشكٍل صحيح، ويجب  الواقية  ارتداء األقنعة  أّوالً، يجب 
كذلك،  العمل.  إلى  الطريق  في  اإلمكان  قدر  العاّم  النّقل  وسائل  تجنّب 
إلى  بالعمل. وفي حال اضُطررت  أو ركوب سّيارٍة خاّصٍة  ير  بالسَّ ُيوصى 
استخدام وسائل النّقل العاّم، فَيِجب عليك ارتداء قناٍع واق طوال الرحلة، 

ّيارة بِيَدْيك. وتجنُّب لمس أّي شيء على السَّ

39- ماذا تفعل عند ُدخولَِك مبنى المكاتب؟ 

40- ماذا تفعل عند ُدخولَِك مكتبك؟ 

41- ماذا تفعل عند ُحضور اجتماٍع ما؟ 

إجراء  بَوعٍي  تقبَّل  المكاتب،  مبنى  في  عملك  مكان  إلى  الّدخول  قبل 
اختبار فحص درجة حرارة الجسم. إذا كانت درجة حرارة جسمك طبيعّيًة، 
إلى  تذهب  أن  تنس  وال  المبنى،  في  عملك  تستأنف  أن  عندها  يمكنك 
الحمام لغسل يَدْيك. أّما إذا تجاوَزْت درجة حرارتك 37.2°م، فال تذهب 
ه إلى المنزل للراحة، أو اذهب إلى المستشفى  إلى المبنى للعمل، بل توجَّ

إذا لزم األمر.

ق من أّن كلَّ شيٍء  بعد دخولَك مقّر عملك في مبنى المكاتب والتَّحقُّ
بيئة المكتب  ، يمكنك الّدخول إلى مكتبك للعمل. يجب أن تظّل  طبيعيٌّ
نظيفة. لذا،  ُيوصى بَِتهِوئتها ثالث مّراٍت يومّيًا لمّدٍة تتراَوُح بين 20 َو30 

فء عند التَّهوئة. دقيقًة في كّل مّرة، مع المحافظة على الدِّ

الواقية وغسل األيدي  ل ارتداء األقنعة  عند حضور أي اجتماع، ُيفضَّ
المسافة  الّدخول إلى غرفة االجتماعات. يجب أن تكون  وتطهيرها قبل 
بين األشخاص المجتمعين أكثر من متٍر واحد، كذلك يجب تقليل وقت 
فتح  يجب  كثيرًا  االجتماع  وقت  طال  حال  وفي  به،  والّتحّكم  االجتماع 
يجب   ، االجتماع  وبعد  واحدة.  مّرًة  االجتماعات  غرفة  وتهوئة  النَّوافذ 
الماء  في  الّشاي  ُشرب  أدوات  ُتنَقع  أن  يجب  كذلك،  األثاث.  تعقيم 

للتَّطهير. الَمغلّي 
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42- ماذا ينبغي أن تفعل أثناء طريقك إلى العمل؟

43- ماذا تفعل في طريقك إلى العمل؟ 

لتجنّب  الّطعام،  وجبات  عليها  عديدة  أماِكن  إلى  الطَّعام  قاعة  تنقسم 
الواحد  اليوم  في  واحدًة  مّرًة  الطَّعام  قاعة  تطهير  يتّم  المكّثف.  ع  التَّجمُّ
وتطهير الّطاوالت والكراسّي بعد االستخدام. كذلك، ينبغي تعقيم أدوات 
المائدة على درجة حرارٍة عالية، وُيمنَع خلط المواد الغذائّية الخام بالطَّعام 
الغذائّية  األطعمة  تحضير  واقتِرْح  النَّيئة،  الّلحوم  أكل  وتجنَّب  المطبوخ، 

الخفيفة والمستساغة.

هاب إلى  أّوالً، اغِسْل يديك قبل الخروج، وارتِد قناعًا طبِّّيًا واقيًا قبل الذَّ
ْمُهما  وعقِّ يَدْيَك  اغِسْل  ثمَّ  القناع،  اخلع  المنزل  إلى  العودة  وبعد  العمل. 
من   %75 ن  يتضمَّ رًا  مطهِّ أو  مًة  معقَّ مناديل  اسَتخِدْم  كذلك،  ر.  بالمطهِّ
الكحول الّطّبّي لمسح الهواتف المحمولة والمفاتيح، وحافِظ على تهوئة 

الغرفة التي تجلُس فيها ونظافتها، وتجنَّب الّتجّمعات.

ٌة بإحكام.  جاج هذه مطهوَّ إنَّ قطعة الدَّ

ْقها، إنَّها لذيذٌة جّدًا،  تذوَّ
وسنكون أصدقاء.
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44- كيف تقوم بالُمشتَريات العاّمة؟ 

يجب  العمل،  مكان  خارج  العاّمة  المشتريات  بعض  لشراء  ذهبَت  إذا 
بعيدًا  متٍر واحٍد  أكثر من  ابَق  الحشود.  لتجنُّب  الّطبّي  القناع  ارتداء  عليك 

عن الجميع، وتجنَّب البقاء في األماكن العاّمة لفترٍة طويلٍة.

ب أثناء العمل؟  45- كيف تتدرَّ

ف في األماكن العاّمة؟  46- كيف تتصرَّ

فر بغَرِض  47- ما اإلجراءات المطلوب اّتخاذها أثناء السَّ

العمل؟ 

في  وإبقائه  الجسم  صّحة  للِحفاِظ على  ُمعتدٍل  بشكٍل  ياضة  الرِّ ماِرس 
ياضة المفَرطة، اّلتي تؤدِّي إلى انخفاٍض  حالٍة جّيدة، وتجنَّب ممارسة الرِّ

في ُقدرِة الجهاز المناعّي للجسم.

يجب تعقيم المناطق العاّمة كالمداخل والممّرات وقاعات االجتماعات 
اللم والحّمامات وما إلى ذلك، برّش المطّهرات كّل يوم.  والمصاِعد والسَّ
لتجنُّب  منطقٍة  كّل  في  المستخَدمة  التَّنظيف  أواني  فصل  يجب  كذلك، 

الخلط بينها وبين األواني األخرى.

ُيوصى باستخدام مطّهٍر يحتوي على 75% من الكحول الّطّبّي لمسح 
فر  بالسَّ الخاّصة  والخارجّية  اخلّية  الدَّ الحافالت  أبواب  مقابض  وتطهير 
الواقية  األقنعة  ارتداء  الموظَّفين  على  يجب  ذلك،  على  عالوًة  سمّي.  الرَّ

عند ركوب الحافلة المّكوكّية.
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عم القيام به؟   48- ما اّلذي ينبغي على موظَّفي الدَّ

سمّية؟  يارات الرِّ 49- ماذا تفعل في الزِّ

50- ما اّلذي ينبغي عمله عند تسليم الوثائق والمستندات؟ 

األمن  وموظَّفو  الخدمة  موظَّفو  يرتدي  أن  يجب  المثال،  سبيل  على 
والتَّنظيف األقنعة الواقية أثناءالعمل، وُيحافظوا على مسافٍة آمنٍة مع الناس. 
دين ارتداء أقنعٍة  كذلك، يجب على َمْن يشترون من دكاكين العمل أو المورِّ
اليد مباشرًة  لتجنُّب مالمسة  التَّخّلص منها  ُيمِكن  واقيٍة وقّفازاٍت مّطاطّيٍة 
الوقت  في  وتعقيمها  األيدي  وغسل  الّدواجن،  ومواّد  الّطازجة  لّلحوم 
ارتداء  أيضًا  النّظافة  عّمال  على  ويجب  القّفازات،  إزالة  بعد  المناسب 
أيديهم  العمل، وغسل وتعقيم  منها عند  التَّخّلص  يمكن  مّطاطّيٍة  قّفازاٍت 
العمل،  أثناء  واقيٍة  أقنعة  ارتداء  األمن  أفراد  على  ويجب  العمل،  بعد 
الوقت  في  واإلبالغ  حاالتهم،  وتسجيل  الغرباء  عن  ّيٍة  بجدِّ واالستعالم 

المناسب عن أّي شيٍء غير طبيعّي.

زيارة عمٍل رسمّية  أّي  واقيٍة عند  أقنعٍة  ارتداء  الً  أوَّ األفراد  يجب على 
األولى في  الخطوة  تتمثَّل  المكاتب،  مبنى  إلى  الّدخول  قبل  بها.  يقومون 
اّتصال  أّي  هناك  كان  إذا  ما  والتَّأّكد  الحرارة،  درجة  قياس  اختبار  إجراء 
بمنطقة تفّشي وباء كورونا أو كان ُهناك أي ظهوٍر ألعراضه مثل: الحّمى 
حرارة  درجة  تتجاوز  أالَّ  من  الّتأّكد  إلى  إضافًة  الّتنّفس،  وضيق  والّسعال 
الجسم 37.2°م. وفي ظّل الظروف العادية، يمكنك أن تدخل مبنى العمل.

إذا احتجَت إلى أّية وثائق أو مستنداٍت ورقية، فيجب غسل اليَدْين قبل 
تسليم  عند  الواقية  األقنعة  ارتداء  ويجب  وبعده،  الوثائق  تلك  تسليم 

المستندات.
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51- كيف ُنعقِّم الهواتف؟  

52- كيف ُنعقِّم مكيِّف الهواء؟ 

53- كيف نتعامل مع األقنِعة المستهَلكة؟ 

َتْين في اليوم الواحد   في الّشركات، ُيوصى بمسح الهواتف األرضية مرَّ
عدد  زيادة  وُيمكن  الّطّبّي،  الكحول  من   %75 على  تحتوي  راٍت  بمطهِّ

مّرات المسح إلى أربع مّراٍت في حال استخدام هذه الهواتف. 

تعقيم مكيِّف الهواء هو أيضًا جزٌء مهمٌّ من حماية منطقة العمل. إذا كان 
الّتكييف المركزّي يعمل بشكٍل طبيعّي، فِعنَدها يجب  ملّف مروحة نظام 
تطهير منفذ إمداد الهواء وَمخَرج الهواء الُمرتَجع بانتظام، وَيِجب استخدام 
نظام الهواء النَّقّي في التَّكييف المركزّي بشكٍل طبيعّي. أّما في حالة انتشار 
الوباء، فال ُتوِقْف تشغيل المروحة، ويجب إغالق فرع العادم بعد إخالئه 
فترة  بعد  النّقّي  الهواء  عادم  نظام  إغالق  يجب  كذلك  الموّظفين،  من 
الهواء  نظام  تشغيل  لضمان  بالكامل  الهواء  نظام  تطهير  ويجب  الّتشغيل، 

النّقّي بالكامل.

فكيف  الواقية،  األقنعة  من  الكثير  ُأنتَِج  الوباء،  من  الوقاية  فترة  خالل 
ب عليهم  يجب أن نتعامل معها؟ بالنِّسبة إلى األشخاص األِصّحاء، يتوجَّ
الً إزالة األقنعة قبل تنظيف اليَدْين وبعده، ثمَّ رميها في صندوق القمامة،  أوَّ
تحتوي  مطّهراٍت  باستخدام  يومّيًا  َتْين  مرَّ القمامة  صندوق  تعقيم  وأخيرًا 
الكلور. كذلك،  راٍت تحتوي على  الّطّبّي ومطهِّ الكحول  75% من  على 
إصابتها  في  المشتَبه  الحاالت  ترتديها  اّلتي  األقنعة  إهمال  عدم  يجب 
بالَفيروس، حيث ينبغي اعتبارها ُنفايًة طّبّية، وبالّتالي يجب أن يتّم التَّخّلص 
أن  دون  ّبّية،  الطِّ بالنّفايات  الخاّصة  لإلجراءات  وفقًا  صارٍم  بشكٍل  منها 

تدُخل ُسوَق التَّداُول.
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ال ُتَصب بالهلع. استِشر الطبيب في وقٍت مبكٍر إذا 

كانت لديك أعراض الَفيروس.

الِعلج من األعراض

يجب على المرضى الَّذين يعانون من أعراٍض شبيهٍة بأعراض 
هاب إلى المستشفى إلجراء الفحوصات  َفيروس كورونا الذَّ

زمة في الوقت المناسب. الالَّ

ّيًا،  ال تَخْف منّي. أنا فقط أبدو جدِّ
لكنّي في الحقيقة رقيٌق جّدًا.

 دليل الوقاية من َفيروس

كورونا الُمستِجّد
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54- متى ترى طبيبًا لعالج األعراض؟ 

55- ما اإلجراءات اّلتي يِجب اّتخاذها عند طلب العالج الّطّبّي؟ 

ئوّي النّاجم عن َفيروس كورونا  ئيسة لمرض االلتهاب الرِّ األعراض الرَّ
بعض  إلى  إضافًة  الحلق،  والتهاب  والتَّعب  الحّمى  هي:  الُمستِجّد، 
وضيق  الجاّف  كالّسعال  التَّنّفسّي،  الجهاز  ألمراض  األخرى  األعراض 
اإلصابة  فهي:  المرض،  لهذا  ديدة  الشَّ األعراض  أّما  التَّدريجّي.  التَّنّفس 
دمة اإلنتانّية، والُحماض األيضّي  ائقة التَّنّفّسّية الحاّدة، والصَّ بمتالزمة الضَّ
في  األكسجين  نقص  أو  التَّخّثر  ضعف  إلى  إضافًة  عالجه،  يصعب  اّلذي 
م، في حين أنَّ بعض المرضى تكون لديهم أعراٌض خفيفٌة دون حّمى.  الدَّ
وبنظرٍة عاّمة، يتبّين لنا أنَّ معظم المرضى حالتهم ال تكون خطِرة، ولَدْيهم 
حالٍة  في  أفراده  يكون  اّلذي  اآلخر  البعض  بخالف  للّشفاء،  كبرى  فرٌص 
حرجٍة ويموتون. وُهنا، ال بّد من توضيح أمٍر مهّم، وهو أنَّ ظهور أعراض 
أنَّ  رورة  بالضَّ يعني  ال  الجاّف  عال  والسُّ الحلق  والتهاب  والتَّعب  الحّمى 
صاحبها مصاٌب بَفيروس كورونا. ومع ذلك، إذا كان المريض يعاني من 
وضيق  37.3°م،  من  أكثر  إلى  الحرارة  درجة  وارتفاع  الحّمى  أعراض 
التَّنّفس والّسعال، وغيرها من أعراض التهاب الجهاز التَّنّفسّي الحاد، وكان 
هذا المريض مسافرًا أو ُمقيمًا في مناطق انتشار الوباء أو المناطق المحيطة 
ضوا لحّمى مع أعراض التهاب الجهاز  بها، أو كان من المرضى اّلذين تعرَّ
يومًا  في غضون 14  بها  المحيطة  والمناطق  الوبائّية  المنطقة  من  التَّنّفسّي 
الّطبِّّية  سات  المؤسَّ إلى  يتوّجه  أن  فِعنَدها يجب  المرض عليه،  قبل ظهور 

صة والخضوع الفورّي للتَّحقيق والتَّشخيص والعالج. المتخصِّ

ب عليَك اختيار  1- في حال وجود أّية أعراٍض للفيروس لَديك، يتوجَّ
ن عيادًة لمعالجة الحّمى أيضًا. ٍص يتضمَّ مستشفًى متخصِّ

فترة  وطوال  المستشفى  إلى  طريقك  خالل  الواقي  القناع  ارتِد   -2
الطِّّبّي. العالج 

بسّيارة  اتَِّصل  أو  العاّم،  النَّقل  وسائل  تجنَّب   -3
المرضى،  لنقل  خاّصًة  سّيارًة  استخِدم  أو  اإلسعاف، 

وافتح النَّوافذ إن أمكن أثناء الّطريق.
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4- حافِْظ على نظافة جهازك التَّنّفسّي بتنظيف يَدْيَك في جميع األوقات، 
أثناء  اإلمكان  قدر  األقل(  على  واحد  )متر  اآلخرين  عن  بعيدًا  والبقاء 
عن  ابتِعد  كذلك،  المستشفى.  إلى  طريقك  وفي  الجلوس،  أو  الوقوف، 

جهات االّتصال الوثيقة بالمرض.
ٍث بإفرازات الجهاز التَّنّفسّي أو  5- يجب تنظيف وتطهير أي سطٍح ملوَّ

فة. ٍة ُمبيِّضٍة ُمخفَّ ٍر يحتوي على مادَّ سوائل الجسم بمطهِّ
6- أثناء العالج الطِّّبّي، يجب أن تكون حالة المريض وعملّية المعاملة 
فر واإلقامة الحديث في المنطقة الوبائّية  لًة بصدق، خاصًة: تاريخ السَّ مفصَّ
االلتهاب  بمرضى  االّتصال  وتاريخ  بها،  المحيطة  والمناطق  المرتفعة 

ئوّي أو المرضى الُمشَتبه فيهم، وتاريخ لمس الحيوانات )إذا ُوِجد(. الرِّ



سيأتي الرَّبيع في الّنهاية، وستنتهي المعركة مع 

َفيروس كورونا. من هنا، وحّتى يأتي ذلك اليوم، 

ٍد  ن كّل واحٍد مّنا من القيام بعمٍل جيِّ نأمل أن يتمكَّ

في مجال الوقاية بشكٍل علمّي، ويتجاوز هذه األّيام 

رسة مع هذا  عبة بسلسٍة وأماٍن في هذه الحرب الشَّ الصَّ

الفيروس بدون أّي خسائر، وغداً يوٌم أفضل.
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