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 ما تحتاج لمعرفتھ عن مرض فیروس
(COVID-19) 2019  كورونا 

ما ھي المضاعفات الشدیدة لھذا الفیروس؟

بعض المرضى  ي صابون بالتهاب رئوي في كلتا الرئتين، وفشل العديد من األعضاء 

وفي بعض الحاالت الوفاة. 

كیف یمكنني المساعدة في حمایة نفسي؟

يمكن للناس المساعدة في حماية أنفسهم من أمراض الجهاز التنفسي من خالل 

اإلجراءات الوقائية اليومية. 

 تجنب االتصال المباشر مع الناس الذين يعانون من المرض.

 تجنب مالمسة عينيك وأنفك وفمك بأيادي غير مغسولة.

 اغسل يديك كثيًرا بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على األقل. استخدم 

مطهر لليدين يحتوي على كحول يحتوي على نسبة 60٪ على األقل من 

الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء. 

إذا كنت مریًضا، لمنع انتشار أمراض الجھاز التنفسي لآلخرین، یجب علیك: 

 البقاء في المنزل عندما تكون مريضا. 

 غطي سعالك أو عطسك بمنديل، ثم ارمي المنديل في سلة المهمالت.

 قم بتنظيف وتطهير األشياء واألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. 

ماذا أفعل إذا سافرت مؤخًرا من منطقة بھا انتشار مستمر لـ COVID-19؟

تأثرة، فقد يكون هناك قيود مفروضة على تحركاتك  إذا كنت قد سافرت من منطقة م  

لمدة تصل إلى 2 أسابيع. إذا ظهرت عليك أعراض خالل تلك الفترة )الحمى، 

السعال، وصعوبة التنفس(؛ فاطلب المشورة الطبية. اتصل بمكتب الرعاية الصحية 

الخاص بك قبل المغادرة، وأخبرهم عن سفرك وأعراضك. سوف يعطونك 

إرشادات حول كيفية الحصول على الرعاية دون تعريض أشخاص آخرين 

لمرضك. أثناء المرض، تجنب االتصال باألشخاص، ال تخرج وقم بتأجيل أي سفر 

لتقليل احتمال انتشار المرض لآلخرين. 

ھل یوجد مصل؟

ال يوجد حاليا مصل للحماية من COVID-19. أفضل طريقة للوقاية من العدوى هي 

اتخاذ اإلجراءات الوقائية اليومية، مثل تجنب االتصال المباشر باألشخاص 

المرضى وغسل يديك كثيًرا. 

ھل ھناك عالج؟

 .COVID-19 ال یوجد عالج محدد مضاد للفیروسات لـ
یمكن لألشخاص الذین یعانون من COVID-19 طلب الرعایة الطبیة للمساعدة فى 

تخفیف األعراض. 
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ما ھو مرض فیروس كورونا 2019 (COVID-19)؟

مرض فيروس كورونا COVID-19( 2019( هو مرض تنفسي يمكن أن ينتشر من 

شخص آلخر. الفيروس الذي يسبب COVID-19 هو فيروس كورونا الجديد والذي 

تم التعرف عليه ألول مرة أثناء التحقيق في تفشي المرض بووهان، الصين. 

ھل یمكن لألشخاص في الوالیات المتحدة اإلصابة بمرض COVID-19؟

نعم. ينتشر COVID-19 من شخص آلخر في أجزاء من الواليات المتحدة. يكون 

خطر اإلصابة بـ COVID-19 أعلى لدى األشخاص الذين لديهم إحتكاك مباشر مع 

شخص معروف بأنه مصاب بـ COVID-19، على سبيل المثال: عمال الرعاية 

الصحية أو أفراد األسرة. األشخاص اآلخرون األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى هم 

 .COVID-19 أولئك الذين يعيشون أو الذين كانوا في منطقة بها انتشار مستمر لـ

تعرف على المزيد حول األماكن ذات االنتشار المستمر على الموقع 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

 ncov/about/transmission.html#geographic

ھل وجدت حاالت COVID-19 في الوالیات المتحدة؟

نعم. تم اإلبالغ عن أول حالة لـ COVID-19 في الواليات المتحدة في 21 يناير 

تاح على صفحة  2020. العدد الحالي لحاالت COVID-19 في الواليات المتحدة م  

الويب الخاصة بمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها CDC على 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html

كیف ینتشر COVID-19؟

من المحتمل أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 قد ظهر من مصدر حيواني، 

ولكنه ينتشر اآلن من شخص آلخر. ي عت ق د أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي بين 

األشخاص الذين هم على اتصال مباشر ببعضهم البعض )ضمن حوالي 6 أقدام( من 

خالل قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. 

قد يكون من الممكن أيًضا أن يصاب الشخص بـ COVID-19 عن طريق لمس 

سطح أو جسم به الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عينيه، لكن ال ي عت ق د أن هذه 

هي الطريقة الرئيسية إلنتشار الفيروس. تعرف على معلومات حول انتشار 

فيروسات الكورونا التي ظهرت حديثًا على الموقع  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

 ncov/about/transmission.html

ما ھي أعراض COVID-19؟

كان المرضى الذين يعانون من COVID-19 يعانون من مرض تنفسي خفيف إلى 

شديد مع أعراض  

 حمى 

 سعال 

 ضيق في التنفس
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