ﻛﻮروﻧﺎ COVID19

اﻟﻌــﺎﺋﻠﺔ

أعراض فيروس كورونا هي:
ارتفاع في
درجة الحرارة

كحة

ضيق في
التنفس

*لكن هذه األعراض ال تعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض تشبه
األعراض أمراض أخرى أكثر شيو ًعا ،مثل البرد واإلنفلونزا.

اذا لم تكن:
*على اتصال وثيق مع شخص مصاب بفيروس كورونا المؤكد
يوما
*او لم تذهب إلى أحد الدول الموبوءة في آخر 14
ً
الصين

إيران

المانيا

ماليزيا

الهند

الجزائر

أفغانستان

أذربيجان

باكستان

سنغافورة

العراق

لبنان

اليابان

مصر

فرنسا

إيطاليا

كوريا الجنوبية

مالحظة:

ُ
دوريا
يتم تحديث قائمة الدول الموبوءة
*فانه من غير المحتمل أن تكون مصاب بفيروس كورونا.
*اتصل بال رقم  937إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفيروس كورونا.
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الوقاية من عدوى كورونا:
غسل اليدين بالماء والصابون بإنتظام قبل وبعد
التعامل مع الطعام بعد استخدام دورات المياة

تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس

تجنب اإلتصال المباشر مع شخص تظهر عليه
أعراض أمراض الجهاز التنفسي.

آداب العطاس لتقليل العدوى:
استخدم المناديل الورقية
للعطاس أو الكحة

تخلص منها
بأسرع وقت

أو استخدم
باطن الكوع

أغسل اليدين
بالماء والصابون

ﻛﻮروﻧﺎ COVID19

واﻟﻄﻔﻞ

آداب اﻟﻌﻄـﺎس
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪوى

1
اﺳﺘﺨﺪم
اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻄﺎس أو اﻟﻜﺤﺔ

2

ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ

3
أو اﺳﺘﺨﺪم
ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻜﻮع

4
اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
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أوﻗﺎت ﺗﺤﺘﺎج
ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ
اﻟﻜﻤــﺎﻣـﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺘـﻴـﻦ

1

إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺼﺎب
ﺑﻌﺪوى ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ
)اﻟﻜﺤﺔ او اﻟﻌﻄﺎس(

2

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺨﺎﻟﻂ
ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻳﺾ
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اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺻـــﺢ
ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ:
1

2

ﺑﻠﻞ ﻳﺪﻳﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺎء

وزع
اﻟﺼﺎﺑﻮن

4

5

ﺧﻠﻞ ﺑﻴﻦ
اﺻﺎﺑﻌﻚ

ﻧﻈﻒ ﺣﻮل
اﻻﺑﻬﺎم

7

8

ﺷﻄﻒ ﻳﺪﻳﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺎء

3

ادﻋﻚ راﺣﺘﻲ
ﻳﺪك
6

ﺣﺮﻛﺔ
داﺋﺮﻳﺔ

ﺟﻔﻒ
ﻳﺪﻳﻚ

40

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
ﻟﻤﺪة  ٤٠ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ
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ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ

ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ؟

ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ
اﻟﻄﻌﺎم

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام
دورات اﻟﻤﻴﺎه

ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺲ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ
اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ

ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺲ اﺟﻬﺰة
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﺎل
واﻟﻌﻄﺲ

ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺲ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
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ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺒﺲ

اﻟﻜﻤﺎم

اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ
ﻟﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻮن اﻟﻔﺎﺗﺢ
ﻟﻠﺪاﺧﻞ

اﻟﻠﻮن اﻟﻐﺎﻣﻖ
ﻟﻠﺨﺎرج



ﺿﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﺮﻳﻂ
اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻚ



ﺗﺄﻛﺪ اﻧﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ
اﻻﻧﻒ واﻟﻔﻢ
وأﺳﻔﻞ اﻟﻮﺟﻪ.







وﺿﻊ اﻟﻤﻄﺎط
ﺧﻠﻒ اﻻذﻧﻴﻦ

ﺛﻢ اﺳﺤﺐ
أﺳﻔﻞ اﻟﻮﺟﻪ





إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ رﻃﺒﺔ
وﻣﺒﻠﻠﻪ ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﻬﺎ وﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.

£زاﻟﺔ اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻠﻤﺲ
اﻻﻧﻒ او اﻟﻔﻢ وﻟﻜﻦ
اﺳﺤﺐ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎط
ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﻻذﻧﻴﻦ





٩٣٧

وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻠﺔ اﻟﻤﻬﻤﻼت

وﻻي اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻛﻠﻢ
اﻟﺼﺤﺔ ٩٣٧

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء
واﻟﺼﺎﺑﻮن او ﺑﺎﻟﻤﻄﻬﺮ
اﻟﻜﺤﻮﻟﻲ.
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٩٣٧

متى يجب عدم الذهاب
الى المدرسة أو العمل أو
الجامعة؟
*اذا كنــت فــي زيــارة الــى احــد الــدول المؤبــوة خــال الـــ 14
يومــا الماضيــة
*اذا كنــت تشــتكي مــن ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة او الســعال
أو ضيــق فــي التنفــس
*اذا كنــت علــى اتصــال وثيــق مــع شــخص مصــاب بفيــروس
كورونــا المؤكــد
عــدا ذلــك  ،يجــب أن تســتمر فــي الذهــاب إلــى المدرســة
والجامعــة والعمــل بشــكل طبيعــي.

هل فيروس كورونا يصيب
كبار السن فقط أو ممكن أن
يصيب البالغين واألصغر سنًا ؟
كورونــا فيــروس ممكــن أن يصيــب جميــع األعمــار لكــن كبــار
الســن والمصابيــن باألمــراض المزمنــة مثــل الربــو ،والســكري
وأمــراض القلــب احتمــال اصابتهــم تكــون أكبــر
ننصــح الجميــع بــكل األعمــار بإتبــاع أســاليب الوقايــة مثــل آداب
العطــاس وغســل اليديــن بالمــاء والصابــون لتقليــل انتشــار
الفيروســات
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شخص من العائلة عاد للتو
من أحد الدول الموبوئة
هل يجب أن يعزل؟
*إذا كان عائــد مــن أحــد الــدول الموبــوءة خــال الـــ  14يومــا
الماضيــة
*ويشــتكي مــن ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة او الســعال أو ضيق
فــي التنفس
*أو كان علــى اتصــال وثيــق مــع شــخص مصــاب بفيــروس
كورونــا المؤكــد
اتصل على  937بأسرع وقت

هل األكل من المطاعم
والطلبات الخارجية يسبب
العدوى من فيروس كورونا؟
ال يوجــد حال ًيــا أي دليــل علــى أنه يمكنك التقــاط فيروس كورونا
مــن الطعــام المطبــوخ .ال يمكــن أن تعيــش الفيروســات مثــل
ـدا خــارج الجســم.
فيــروس كورونــا لفتــرة طويلــة جـ ً
دائمــا غســل يديــك بالصابــون والمــاء أو
ولكــن مــن الجيــد
ً
اســتخدام جــل معقــم اليديــن قبــل إعــداد الطعــام أو تناولــه.
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أنا حامل وأختلطت بأشخاص
قادمين من بلدان موبؤه
بفيروس كورونا ماذا أعمل؟
*النســاء الحوامــل مــن أكثــر الفئــات التــي يمكــن أن تتعــرض
لإلصابــة بالفيروســات بشــكل عــام مثــل فيــروس كورونــا إال أن
خطــر اإلصابــة بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية حتــى اآلن
متوســط.
*ننصــح باتبــاع تدابيــر النظافــة والوقايــة لمنع انتشــار الفيروســات
مثــل فيــروس كورونــا  ،مثــل غســل اليديــن بالمــاء والصابــون ،
وتجنــب األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أي أعــراض مثــل العطاس
والسعال.
*فــي حــال كنــت قلقــة علــى نفســك أو جنينــك أو لديــك شــك
باإلتصــال بشــخص مصــاب بفيــروس كورونــا استشــيري
الطبيبــة أو كلــم .937

هل هناك حاجه لإلمتناع عن أو
تجنب المواصالت العامة واألماكن
المزدحمة مثل األسواق و المعارض؟
األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى البقــاء بعيــدا عــن األماكــن
العامــة هــم األشــخاص الذيــن كانــوا:
يوما
*في أحد البلدان الموبوئه في آخر 14
ً
*أو من لديهم أعراض محتملة لفيروس كورونا الجديد
*أو على اتصال وثيق مع مصاب بفيروس كورونا المؤكد
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ماذا يجب أن أفعل اذا تم
التأكد أني مصاب بفيروس
كورونا وأنا في المنزل ؟
مصاب في المنزل
*ال تذهب إلى أي منشأة صحية أو مستشفى.
*اتصل على الرقم 937
حتى يتم استالم التوجية الصحيح يجب عليك:
1.البس كمامة طبية
2.عدم استخدام وسائل النقل العام أو سيارات األجرة
3.ال تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة
4.البقاء في المنزل
5.عــزل نفســك عــن اآلخريــن بغرفــة مناســبة وأن تكــون جيــدة
التهويــة
6.اطلــب المســاعدة مــن اآلخريــن إذا كنــت بحاجــة إلــى ذلــك ،
ولكــن حــاول البقــاء علــى بعــد متــر ونــص علــى األقــل.
7.حاول أن تتجنب االختالط بالزوار في منزلك
8.عدم لمس االسطح واألجهزة
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هل يؤثر COVID19

على األطفال؟

كورونــا  COVID19فيــروس جديــد حتــى اآلن التوجــد المعلومــات
الــكا فيــة عــن كيفيــة تأثيــره علــى األطفــال أو النســاء الحوامــل.
المعــروف حتــى االن أنــه مــن الممكــن أن يصيــب األشــخاص فــي
أي عمــر بالفيــروس  ،ولكــن حتــى اآلن لــم يتــم اإلبــاغ عــن ســوى
عــدد قليــل نســب ًيا مــن حــاالت  COVID19بيــن األطفــال .الفيــروس
قاتــل فــي حــاالت نــادرة  ،وينتشــر بشــكل كبيــر بيــن كبــار الســن
والمصابيــن باألمــراض المزمنــة .

ماذا علي أن أفعل إذا كان
طفلي يعاني من أعراض
COVID19؟
*أعــراض  COVID19مثــل الســعال أو الحمــى يمكــن أن تكــون
مماثلــة ألعــراض األنفلونــزا  ،أو نــزالت البــرد الشــائعة  -التــي
كثيــرا.
تتكــرر
ً
*اســتمر فــي اتبــاع ممارســات النظافــة الشــخصية لليديــن
والجهــاز التنفســي مثــل غســل اليديــن بشــكل منتظــم ،
والحفــاظ علــى تحديــث طفلــك باللقاحــات  -بحيــث يكــون
طفلــك محم ًيــا مــن الفيروســات والبكتيريــا األخــرى التــي
تســبب األمــراض.
*كمــا هــو الحــال مــع التهابــات الجهــاز التنفســي األخــرى مثــل
األنفلونــزا  ،ابحــث عــن الرعايــة مبك ـرًا إذا كنــت أنــت أو طفلــك
تعانــي مــن األعــراض  ،وحــاول تجنــب الذهــاب إلــى األماكــن
العامــة (مــكان العمــل  ،المــدارس  ،وســائل النقــل العــام) ،
لمنــع االنتشــار إلــى اآلخريــن.
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ماذا أفعل إذا ظهر ت أعراض
المرض على أحد أفراد األسرة ؟

*إذا كنــت أنــت أو طفلــك مصابًــا بالحمــى أو الســعال أو صعوبــة
فــي التنفــس .اتصــل علــى 937
*لإلفصــاح إذا كنــت قــد ســافرت إلــى منطقــة تــم اإلبــاغ فيهــا عــن
 ، COVID19أو إذا كنــت علــى اتصــال وثيــق مــع شــخص ســافر
مــن إحــدى هــذه المناطــق وأعراضــه التنفســية.

هل يمكن للنساء الحوامل
نقل فيروس كورونا إلى
األجنة الذين لم يولدوا بعد؟
ٍ
كاف لتحديــد مــا إذا كان الفيــروس ينتقــل مــن األم
ال يوجــد دليــل
إلــى طفلهــا أثنــاء الحمــل  ،أو التأثيــر المحتمــل لهــذا علــى الطفــل.
يجــب أن تســتمر النســاء الحوامــل فــي اتبــاع االحتياطــات المناســبة
لحمايــة أنفســهن مــن التعــرض للفيــروس  ،والتمــاس الرعايــة
الطبيــة فــي وقــت مبكــر يجــب اإلتصــال علــى  937عنــد الشــعور
بأحــد األعــراض مثــل الحمــى أو الســعال أو صعوبــة التنفــس.
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هل استمر بالرضاعة
الطبيعية إذا كنت مصابة
بفيروس كورونا؟

*يجــب علــى جميــع األمهــات المرضعــات الالتــي لديهــن
أعــراض الحمــى أو الســعال أو صعوبــة التنفــس  ،اإلتصــال
علــى 937
*يمكــن لــأم مواصلــة الرضاعــة الطبيعيــة  ،مــع تطبيــق
جميــع االحتياطــات الالزمــة.
*بالنســبة لألمهــات المصابــات بأعــراض خفيفــة وتســتطيع
اإلرضــاع مــن الثــدي ننصــح برتــداء الكمامــة عنــد التعامــل
مــع الرضيــع عــن قــرب قــرب خاصــة أثنــاء الرضاعــة،
*وغسل اليدين قبل وبعد مالمسة الطفل وعند الرضاعة
*وتنظيف وتطهير األسطح الملوثة
أمــا إذا كانــت األعــراض شــديدة  ،فينبغــي تشــجيعها
علــى عصــر الحليــب وإعطائــه للطفــل عبــر كــوب
نظيــف و  /أو ملعقــة نظيفــة  -كل ذلــك مــع اتبــاع نفــس
أســاليب الوقايــة مــن العــدوى.
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هل يجب ان أمنع طفلي
من الذهاب الى المدرسة؟

*إذا كان طفلــك يعانــي مــن أعــراض  ،اتصلــي علــى  ، 937واتبع
التعليمــات واإلرشــادات  ،كمــا هــو الحــال مــع التهابــات الجهــاز
التنفســي األخــرى مثــل األنفلونــزا  ،اجعــل طفلــك يســتريح
ـدا فــي المنــزل أثنــاء األعــراض  ،وتجنــب الذهــاب إلــى األماكــن
جيـ ً
العامــة  ،لمنــع انتشــاره إلــى اآلخريــن.
*إذا كان طفلــك ال تظهــر عليــه أي أعــراض مثــل الحمــى أو
الســعال  -ومــا لــم يتــم إصــدار أي تحذيــر أو نصيحــة رســمية
مــن وزارة التعليــم بخصــوص حضــور الطلبــة فمــن األفضــل أن
يذهــب الطلبــة للمدرســة.
*بــدال ً مــن إبقــاء األطفــال خــارج المدرســة  ،قــم بتعليمهــم
الممارســات الجيــدة للنظافــة الشــخصية والجهــاز التنفســي
للمدرســة وفــي أي مــكان آخــر  ،مثــل غســل اليديــن بشــكل
متكــرر  ،وتغطيــة الســعال أو العطــس بكــوع أو بالمناديــل
الورقيــة  ،ثــم رمــي األنســجة فــي صنــدوق مغلــق  ،عــدم لمــس
عيونهــم أو أفواههــم أو أنوفهــم إذا لــم يغســلوا أيديهــم
بشــكل صحيــح.

تغطية السعال أو العطس
بـالمناديل الورقية

رمي المناديل
في صندوق مغلق

تغطية السعال أو
العطس بكوع

عدم لمس وجوههم
إذا لم يغسلوا أيديهم
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إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﺼﺤﺔ

Live Well

ﻫﻞ أﻋﺠﺒﻚ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ؟
ﻫﻨﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ
LiveWellMOH

@LiveWellMOH

@LiveWellMOH

