
مرض فيروس كورونا 
أسئلة وأجوبة عامة للمجتمع:19-كوفيد

و تصحيح المفاهيم المغلوطة 

مبادرة شباب مصر



أسئلة وأجوبة



ما هو فيروس كورونا؟

الفيروساتمنكبيرةفصيلةهيكورونافيروسات•

.واإلنسانللحيوانالمرضتسببقدالتي

التيالتنفسيالجهازعدوىحالتالبشرلدىتسببكورونافيروساتمنعددا ًأنالمعروفومن•
لتنفسيةااألوسطالشرقمتالزمةمثلوخامةاالشداألمراضإلىالشائعةالبردنزلتمنحدتهاتتراوح

.(السارس)الوخيمةالحادةالتنفسيةوالمتالزمة(ميرس)

.19-كوفيدكورونافيروسمرضمؤخرا ًالمكتشفكورونافيروسويسبب•

؟19-كوفيدمرضهوما

يكنمول.كورونافيروساتساللةمناكتشافهتمفيروسآخريسببهمعدمرضهو19-كوفيدمرض
كانونيفالصينيةووهانمدينةفيتفشيهبدءقبلومرضهالجديدالفيروسهذابوجودعلمأيهناك
.العالمبلدانمنالعديدعلىتؤثرجائحةإلىاآلن19-كوفيدتحّولوقد.2019ديسمبر/األول



؟19-ما هي أعراض مرض كوفيد

.الجافوالسعالواإلرهاقالحمىفي19-كوفيدلمرضشيوعا ًاألكثراألعراضتتمثل•

أوالحلق،ألمأوالرشح،أواالنف،احتقانأووجاع،واالااللممنالمرضىبعضيعانيوقد•
.تدريجيا ًوتبدأخفيفةاعراضهذهتكونماوعادة.االسهال

.بالمرضيشعرواأنودونأعراضأيعليهمتظهرأندونبالعدوىالناسبعضويصاب•

.خاصعالجإلىالحاجةدونالمرضمن%(80نحو)األشخاصمعظمويتعافى•

19-كوفيدبعدوىيصابونأشخاص6كلمنتقريبا  واحدشخصلدىالمرضحدةوتشتد•
.التنفسصعوبةمنيعانونحيث

مثلةأساسيطبيةبمشكالتالمصابينواالشخاصوالحواملالمسنينإصابةاحتمالتوتزداد•
منيعانونالذيناألشخاصعلىوينبغي،السكريداءأوالقلبأمراضأوالدمضغطارتفاع
.الطبيةالرعايةالتماسالتنفسوصعوبةوالسعالالحمى





: األعراض السريرية األكثر شيو ًعا في الحاالت المؤكدة مختبريًا هي

%   88:حمى

68% : السعال الجاف

38% : البلغم 

33%: ضيق النفس

14%: التهاب الحلق

14%: الصداع 

15% : الم عضلى و مفصلى

االعراضًاالقلًشيوعاًًًًً

4% : االسهال

5% : القىء



؟19-كيف ينتشر مرض كوفيد

األخريناألشخاصطريقعن19-كوفيدمرضبعدوىاألشخاصيصابأنيمكن•
لقُطيراتاطريقعنشخصإلىشخصمنينتقلأنللمرضويمكن.بالفيروسالمصابين
أو19-وفيدكبمرضالمصابالشخصيسعلعندماالفمأواألنفمنتتناثرالتيالصغيرة
.يعطس

يصابأنحينهاويمكن.بالشخصالمحيطةواألسطحاألشياءعلىالقُطيراتهذهوتتساقط•
ماعينيهلمسثماألسطحأواألشياءلهذهمالمستهمعند19-كوفيدبمرضاألخروناألشخاص

القُطيراتتنفسواإذا19-كوفيدبمرضاألشخاصيصابأنيمكنكما.فمهمأوأنفهمأو
.زفيرهأوسعالهمعبالمرضالمصابالشخصمنتخرجالتي

.(أقدام3)واحدمترعلىتزيدبمسافةالمريضالشخصعناالبتعادبمكاناألهميةفمنولذا



Source: https://www.instructables.com/id/How-Do-We-Protect-OurselvesFrom-Coronavirus/

الرذاذ المتطاير عند 

السعال او العطس 

لمس االسطح 

الملوثة ثم لمس 

الوجه  

االتصال المباشر 

بالمريض او حامل 

الفيروس 

الطرقًالرئسيةًللعدوىً





إلى البشر من19-هل يمكن أن تنتقل عدوى مرض كوفيد 
مصدر حيواني؟ 

ويصاب.يواناتوالحالخفافيشبينالشائعةالفيروساتمنكبيرةفصيلةهيكورونافيروسات•
ومن.ناألخريإلىذلكبعدينقلونهاالتيالفيروساتهذهبعدوىنادرةحاالتفياألشخاص

.(سارس)الوخيمالحادالرئويااللتهابلمتالزمةالمسببكورونافيروسأنذلكعلىاألمثلة
.19-كوفيدلمرضالمحتملةالحيوانيةالمصادربعدتتأكدولم

المباشرةالمالمسةتجنبمثال ،الحيةالحيواناتأسواقتزورعندمانفسك،ولحماية•
فيلجيدةاالغذائيةالسالمةممارساتاتّباعمنوتأكد.للحيواناتالمالمسةواألسطحللحيوانات

أعضاءوالخاموالحليبالنيئةاللحوممعالتعاملعندالواجبةالعنايةبتوخىاألوقاتجميع
غيرأويئةالنالحيوانيةالمنتجاتتناولوتجنبالمطهوة،غيراألغذيةتلوثلتجنبالحيوانات
.جيدا ًالمطبوخة



أن ينتقل عبر الهواء؟ 19-هل يمكن للفيروس المسبب لمرض كوفيد

فيينتقل19-كوفيدمرضيسببالذيالفيروسأنإلىهذايومناحتىجريتًًُالتيالدراساتتشير•
.الهواءطريقعنالالتنفسيةالقُطيراتمالمسةطريقعناالولالمقام

هل يمكن أن يصاب المرء بالمرض عن طريق شخص عديم األعراض؟

.السعالعندخصالشيفرزهاالتيالتنفسيةالقُطيراتفيالمرضالنتقالالرئيسيةالطريقةتتمثل•
.بالمرةاألعراضعديمشخصطريقعن19-كوفيدبمرضاإلصابةاحتمالتوتتضاءل

فةبصذلكوينطبق.طفيفةأعراضمنيعانونبالمرضالمصابيناألشخاصمنالعديدولكن•
طريقعن19-كوفيدبمرضاألصابةالممكنفمنولذا.للمرضالمبكرةالمراحلعلىخاصة
.بالمرضيشعروالخفيفسعالمنمثالً يعانيشخص



؟19-كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد 

راضًيشيرًإلىًالمدةًمنًاالصابةًبالفيروسًإلىًبدءًظهورًأع" فترة الحضانة"مصطلحً•
14ماًبينًيومًواحدًو19ً-وتتراوحًمعظمًتقديراتًفترةًحضانةًمرضًكوفيد. المرض

.يوما ،ًوعادةًماًتستمرًخمسةًأيام

متى يكون الشخص معديا؟

ولكن من المرجح أن يكون األشخاص قدًتبدأًالفترةًالمعديةًمنًيومًإلىًيومينًقبلًظهوراألعراضً،ً

. ،ًحتىًلوًكانتًاألعراضًخفيفةًوغيرًمحددةًللغايةأكثر عدوى خالل فترة األعراض

فىًالحاالتًالمعتدلةًوأسبوعينًفيًالمتوسطةًفيًالحاالت12ً-7تقدرًالفترةًالمعديةًًأنًتستمرًلمدةً
الشديدةً



كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

يمكنك الحد من احتمال إصابتك بمرض •
أو من انتشاره باتخاذ بعض 19-كوفيد

:االحتياطات البسيطة

ر نظف يديك جيدا  بانتظام بفركهما بمطه•
كحول ي لليدين أو بغسلهما بالماء 

.  والصابون

( أقدام6)احتفظ بمسافة ال تقل عن مترين •
.  بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس

.تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك•

تأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك •
.لممارسات النظافة التنفسية الجيدة

.الزم المنزل إذا شعرت بالمرض•

.نظف وعقم•



كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

















؟19-ماذا أفعل إذا كنت قد خالطت عن قرٍب شخصاً مصاباً بكوفيد

.أيضا  فقد تكون العدوى قد انتقلت إليك 19-كنت قد خالطت عن قرٍب شخصا  مصابا  بكوفيداذا •
مكانًعلىًالقريبةًتعنيًأنكًتعيشًمعًشخصًمصابًبالمرضًأوًكنتًمعهًفيًنفسًالوالمخالطةً

(.أقدام3)مسافةًتقلًعنًمترًواحدً

مثلًالحمىًالخفيفةًأوًاألوجاع،ًفعليكًأشعرت بالتوعكاذا • نًتعزلً،ًولوًبأعراضًخفيفةًجداً 
ولكنًظهرت19ً-حتىًإذاًاعتقدتًأنكًلمًتتعرضًلإلصابةًبعدوىًكوفيد.نفسكًبالبقاءًفيًالمنزل

.عليكًهذهًاألعراضًفاعزلًنفسكًوراقبًأعراضك

ة،ًعندماًتكونًاألعراضًخفيفتزداد احتماالت انتقال العدوى في المراحل األولى من المرض •
أنًتعزلًنفسكًمبكرا ً .لذلكًمنًالمهمًجداً 

حيًلمدةً،ًفالزمًالحجرًالصإذا لم تظهر عليك أي أعراض ولكنك خالطت شخصا  مصابا  بالعدوى•
.يوما 14ً

ً 14،ًفعليكًأنًتعزلًنفسكًلمدة19ً-إصابتكًبعدوىًكوفيد( بالفحص المختبري)إذا تأكدت • يوما
علىًوجهًالدقةًحتىًاآلنًا. حتىًبعدًتالشيًاألعراض،ًكإجراءًاحتياطي  ً لمدةًالتيًفليسًمعروفا

بعدًتعافيهًمنًالمرض  ً .لًالذاتياتبعًاإلرشاداتًالوطنيةًبشأنًالعز. يظلًفيهاًالشخصًمعديا



ما الذي يعنيه العزل الذاتي؟

لتجنب19ً-تظهر عليهم أعراض كوفيداألشخاص الذينالذاتي إجراء مهم يطبقهالعزل •
.نقلًالعدوىًلآلخرينًفيًالمجتمع،ًبمنًفيًذلكًأفرادًعائلتهم

ذلكًهوًعندماًيلزمًالشخصًالمصابًبالحمىًأوًالسعالًأوًغيروالمقصود بالعزل الذاتي•
،ًبيتهًويمتنعًعنًالذهابًإلىًالعملًأوًالمدرسةًأوًاألماكن19ً-منًأعراضًمرضًكوفيد

ايةًوهذاًالعزلًيمكنًأنًيحدثًبشكلًطوعيًأوًيستندًإلىًتوصيةًمنًمقدمًالرع. العامة
.  الصحية



إذا كان شخص ما في العزل الذاتي، فالسبب هو أنه يشعر بالتوعك دون 
(أي ال يستدعي العناية الطبية)أن يكون مرضه شديداً 

.ليدينمزودةًبمرحاضًولوازمًتنظيفًااختر للعزل غرفة منفصلة واسعة وجيدة التهوية •

.مترًواحدًعلىًاألقلغرفة منفصلة فباعد بين أسّرة النوم مسافة إذاًلمًتتوفرً•

.،ًبمنًفيًذلكًأفرادًأسرتكمسافة متر واحد على األقل من اآلخرينحافظًعلىً•

.بشكلًيوميراقب أعراضك •

.حتىًلوًشعرتًأنكًبصحةًجيدةيوما  14اعزلًنفسكً•

ً فاستشرًطبيبكًعلىًالفور،ًواتالصعوبة في التنفس إذاًظهرتًلديكًأعراضً• صلًهاتفيا
إنًأمكن .أوالً 

اإلنترنت،ًأوًبالبقاءًعلىًاتصالًمعًأحبتكًبالهاتفًأوًعبرإيجابيتك وحيويتك حافظًعلىً•
.بممارسةًبعضًالتمارينًالرياضيةًفيًالمنزل



ما هو الفرق بين العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي والتباعد الجسدي؟

ربماًهمًأنفسهمًولكنهماألشخاص غير المرضىوعزلالحجرًالصحيًيعنيًتقييدًاألنشطةً•
والهدفًهوًمنعًانتشارًالمرضًفيًالوقتًالذيًالًتكادً. 19-تعّرضواًلإلصابةًبعدوىًكوفيد
.تظهرًأيًأعراضًعلىًالشخص

ويمكنهمًنقل19ً-الذينًتظهرًعليهمًأعراضًكوفيداألشخاص المرضىعزلأماًالعزلًفيعنيً•
.عدواه،ًلمنعًانتشارًالمرض

نًاآلخرينًوتوصيًالمنظمةًباالبتعادًع. ويعنيًالتباعدًالجسديًاالبتعادًعنًاآلخرينًجسديا ً•
ىًلوًتطبيقهاًحتالجميعتوصية عامة يتعين علىوهيً. علىًاألقل( أقدام3)مسافةًمترًواحدً

.19-كانواًبصحةًجيدةًولمًيتعرضواًلعدوىًكوفيد



إنهاء العزلة
عيالمناجهازككانإذاخاصة،المنزليةالعزلةإلنهاءالمناسبالموعدبشأنطبيبكاستشر•

.ضعيف ا

غرفةادرةمغيمكنك،للعدوىناقال  تزالالكنتإذامالتحديدلفحٍص الخضوعمنتتمكنلمإذا•
ساعة24ومضتاألعراض،بدءمنذاألقلعلىأيام10مضتإذامنزلكمغادرةأوالعزل
ادواءً خاللهاتَستخدمأنودونُحّمىدوناألقلعلى األخرىاألعراضوكانتللحرارة،خافض 
الولكنعافي،التبعدأشهرأوأسابيعلعدةوالشمالذوقحاستيفقدانيستمرقد.التحسنطورفي

.العزلإنهاءتأخيرذلكيستدعي

نتائجلىعطبيبكسيعتمد،للعدوىناقال  تزالالكنتإذامالتحديدلفحصستخضعكنتإذا•
وعللخضاألشخاصمعظميحتاجال.اآلخرينمخالطةبإمكانككانإذاماليخبركالفحوصات
.اآلخرينمخالطةبإمكانهمكانإذامالتحديدلفحوصات

أيض ا(WHO)العالميةالصحةمنظمةتوصيبالفيروس،مصابلشخصالرعايةتقدمكنتإذا•
ا14لمدةصحتكتراقببأن .الشخصذلكأعراضبدءبعديوم 



تدابير الحماية لألشخاص الذي يزورون مناطق ينتشر فيها 
19-مرض كوفيد

لدرجةًولوًبأعراضًخفيفةًكالصداعًوالحمىًالمنخفضةًاحال بدأت تشعر بالتوعك، فيً•
نزلًحتىًورشحًخفيفًفيًاألنف،ًاعزلًنفسكًبالبقاءًفيًالم( درجةًمئويةًأوًأكثر3.37)

.  تتعافىًتماما

راًماًلحضارًماًتحتاجًإليهًمنًلوازمًأوًكنتًمضطاألستعانة بشخص وإذاًتطلبًاالمرً•
.  ينإلىًالخروجًلشراءًماًتأكلهًمثال،ًفارتدًقناعاًلتجنبًنقلًالعدوىًإلىًأشخاصًآخر

الفور،ًالتمسًالمشورةًالطبيةًعلىالحمى والسعال وصعوبة التنفس، وإذاًكنتًتعانيًمنً•
بعدوىًالجهازًالتنفسيًأوًحالةًمرضيةًوخيمةًأخرى  ً بلًالذهابًواتصلًق. فقدًتكونًمصابا

صالكًلماذا؟ًإنًات. بمقدمًالرعايةًوأخبرهًإنًكنتًقدًسافرتًأوًخالطتًأيًمسافرينًمؤخرا ً
إلىًمرفقًالرعايةًالصحيةًا  ً .  لمناسبالمسبقًبمقدمًالرعايةًسيسمحًلهًبتوجيهكًسريعا



التعامل مع الضغوطات النفسية عند تقديم الرعاية الصحية
:للعناية بنفسك، اتبع الخطوات التالية

.االستحمامًوارتداءًالمالبسًوماًإلىًذلكبروتين يومي لتنظيم وقت التزمً•

.،ًبماًفيًذلكًاألخبارًالمنشورةًفيًوسائلًالتواصلًاالجتماعي19استراحة من أخبار كوفيد خذً•

.وحافظًعلىًترطيبًجسمكًمنًخاللًشربًالسوائلوجبات صحية تناولً•

.مارس الرياضة•

.قدر وافر من النوماحُصْلًعلىً•

.تمارين اإلطالة أو التنفس العميق أو التأملمارسً•

.األنشطة الممتعةركزًعلىً•

.اآلخرين وشاركهم أخبار حالتك الصحيةتواصلًمعً•

ني به خالل كما ستساعدك على دعم الشخص العزيز الذي تعت. يمكن أن تساعدك العناية الذاتية في التعامل مع التوتر
.رحلة شفائه



تصحيح المفاهيم المغلوطة
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نصائح عامة 
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• https://www.facebook.com/egypt.mohp/

• https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

