


(19-كوفيد)فيروس كورونا 



ما هو فيروس كورونا؟

ات فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروس

ن وميي. التييي  ييب تسييرض المييرن لاإليييوان وا نسييان

المعييروأ  ن دييببا  ميين فيروسييات كورونييا تسييرض

ليييبل الرأييير  ميييران تنفسيييية تتيييراو  إليييبت ا مييين

نييت ت الرييرب الأيياىعة مليي  اشمييران اشأييب و اميية 

( ميييير )مثييم متالتمييية الأيييرا اشوسيي  التنفسيييية 

(.سيييار )والمتالتمييية التنفسيييية الإلييياب  الو يمييية 

كتأييأ ميي  را  ميي رن ويسييرض فيييرو  كورونييا المم

-ميرن كوفييب؟19-ما هو مرض كوفيد.19-كوفيب

افه هو مرن معب يسرره آ ير فييرو  تيك اكتأي19

اك ولك يكن هناك  ي د. من ساللة فيروسات كورونا

فأييه روجوب هذا الفيرو  الجبيب ومرضه  رم ربء ت

سمرر بي/ في مبينة ووهان الصينية في كانون اشوم

م كوفييييب. 2019 اآلن ملييي  جاىإلييية 19-و يييب تإليييوي

.ت ثر دا  العبيب من رابان العالك



؟19-ما هي أعراض مرض كوفيد

في الحمى 19-تتمثل األعراض األكثر شيوعاً لمرض كوفيد
وقد يعاني بعض المرضى من اآلالم. والسعال الجاف والتعب

وعادة ما . واألوجاع، أو احتقان األنف، أو ألم الحلق، أو اإلسهال
 ً الناس ويصاب بعض. تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا

تعافى وي. بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً 
من المرض دون الحاجة إلى عالج في %( 80نحو )معظم الناس 

ً . المستشفى 5من كل وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا
حيث يعانون من صعوبة في 19-أشخاص يصابون بعدوى كوفيد

كبار وترتفع مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة بين. التنفس
تفاع السن، واألشخاص الذين يعانون مشاكل طبية أصالً، مثل ار

ضغط الدم أو أمراض القلب والرئتين، أو داء السكري، أو 
19-ولكن أي شخص يمكن أن يُصاب بعدوى كوفيد. السرطان

راض وحتى األشخاص المصابين بأع. المصحوبة بأعراض شديدة
ويجب . همالخفيفة جداً يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى غير19-كوفيد

لتنفس على جميع األشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة ا
.الحصول على العناية الطبية، أياً كانت أعمارهم



كيأ يمكن تجنض ا صارة؟؟





االحتياطات الوقائية

كيففي يمكففا حنففا امايفف  حماففريا وامايفف  عنوىففنا مففا ححنففدوم   ح حفف  نكففا نن فف  مففا

جميع من الإلرص دا  ممارسة نظافة اليبين والج ات التنفسي م مة فيمصاب بها؟

اإليب إليافظ داي  مسيافة متير و.اشو ات وهي  فضم  ريقة لإلمايية نفسيك واآل يرين

وهيي مسيةلة م مية رأيكم . رينيك وريين اآل يرين دنيب ا مكيان(   يباك3)دا  اش يم 

ورمييا  ن رعيين اشأيي اص .  يياص مذا كنييت تقييأ  ييرض أيي ص يسييعم  و يع يي 

ة فقي   المصارين رالعبول  ب   تظ ر داي ك اشدران رعب  و ليبي ك  ديران  فيفي

قيية فيي ن الإلفيياظ دايي  مسييافة مترادييب  ديين الجميييع هييو فكيير  جيييب  مذا كنييت فييي من 

.19-يسري في ا مرن كوفيب



؟19-هل هناك حقاح عو دوحء عو عالج حمرض كوفيد

  يوجييب إلتيي  اليييوك لقييا   و بواء مإلييبب مضيياب... لييي  رعييب

غيير .  و دالجه2019-لافيروسات لاو اية من مرن كوفيب

 ن اشأييي اص المصيييارين رميييرن و ييييك  يييب يإلتييياجون ملييي  

ادفات ب ييوم المستأييف  لتاقييي العييال  المنقييذ لاإليييا  ميين مضيي

.مةويتعاف  معظك المرض  رفضم الرداية الباد. المرن



 ؟هي مدة بقاء ححويروس ع ى حألىطح ححمات وما

 هيييك ميييا ينرفيييي معرفتيييه دييين رقييياء فييييرو  كورونيييا داييي  

اشسيي ه هييو  ن را مكييان ت  يرهييا منييه رسيي ولة رواسيي ة 

و ييب . رو مإلاليييم التعقيييك المنتلييية العابييية التييي تقتييم الفييي

19-يب ظ رت البراسات  ن رمقبور الفيرو  المسرض لكوف

72مييب   ن يرقيي  دايي  الرالسييتيك والفييو ذ المقيياوك لاصييب  ل

سييادات ودايي  الييورا 4سييادة ودايي  النإلييا    ييم ميين 

ل  .سادة24  م من ( الكرتون)المقوي













امئا  شكرا حلسن الاصغاء والاس امتع ونلتقيمك عىل اخلري احملبة د



اء الله  د ان  ش  وم غ  ة  ي  ورش 


