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وزارة التنمية المحلية



وس كورونا؟ ١- من هم ا��شخاص ا��ك�� عرضة ل��صابة بف��


كن أن يصاب األشخاص بجميع األع�ر  -

  ويعترب كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة 

  هم األك� عرضة لإلصابة.

٢- كيف يمكن أن تنتقل العدوى؟

- ينتقل الف�وس من شخص ُمصاب إىل آخر 

  سليم عن طريق رذاذ األنف أو الفم عند 

  العطس أو السعال أو الزف�، أو من خالل 

  ملس األجسام واألسطح امللوثة برذاذ الشخص 

  املصاب ثم ملس الع» أو األنف أو الفم باأليدي امللوثة.

وس كورونا      معلومات هامة بشأن ف��
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وس كورونا؟  صابة بف�� ٣- ما هي أعراض ا��

- إرتفاع يف درجة الحرارة ( تصل إىل ٣٨ درجة) 

- السعال الجاف

- اإلرهاق

- ضيق التنفس

- قد يعا¼ بعض املرىض من اآلالم واألوجاع، أو إحتقان

 األنف، أو الرشح، أو أ¿ الحلق، أو اإلسهال. 

̈§ يجب اتباعها؟ ٤- ماهى التداب�� الوقائية ال

- نظف اليدين باملاء والصابون  (ملدة ٢٠ ثانية) أو معقم

 كحويل ٧٠٪ " واحرص عىل غسل ما ب» األصابع، وظهر 

  اليدين، وحول األظافر.

- تجنب ملس الفم واألنف والع» بدون غسيل األيدي جيداً.

- تجنب املصافحة واملالمسة البدنية.

- احتفظ Îسافة ال تقل عن مرت واحد بينك وب» أي شخص. اخر

- عند السعال والعطس قم بتغطية األنف والفم Îنديل 

   أو بثني مرفق الذراع.

- تجنب املخالطة مع أى شخص لديه أعراض نزالت الربد.

- االهت�م بالتنظيف املستمر لألسطح.
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̈§ يجب غسل اليدين؟ ٥- م

-بعد السعال أو العطس

-عند رعاية املرىض

-قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

-قبل وبعد األكل

-بعد استخدام املرحاض

-عند التعامل مع الحيوانات 

-عند اتساخ األيدى

 ٦-هل ارتداء قفازات مطاطية ̄° ا��ماكن العامة فّعا�ً ̄°  الوقاية
وس كورونا؟ من ف��

- ال، بل يجب املواظبة عىل غسل اليدين باملاء 

  والصابون ملدة ٢٠ ثانية أو رش كحول ٧٠٪ .

٧- هل يجب ارتداء الكمامة طول الوقت؟

     - يجب ارتداء الك�مة طول الوقت وخاصة يف هذه الحاالت:

         - وسائل املواصالت العامة. 

         - مقار العمل والهيئات واملنشآت الحكومية 

            والخاصة.

         - رعاية شخص مٌصاب بالف�وس.

         - اذا كنت تعا¼ من السعال أو العطس. 
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٨- هل يجب تجنب المصافحة (الس�م باليد) 

وس كورونا؟     للوقاية من ف��

- نعم يجب تجنب املصافحة، ألن الف�وس ينتقل عن 

  طريق مالمسة األيدي للع» أو األنف أو الفم .

وس؟ ٩- كيف أقوم بتحية ا��خرين دون ا�صابة بالف��

- يجب تجنب التقارب البد¼ عند التحية.

١٠- ماذا ع�Â أن أفعل إذا نفذ مطهر اليدين ̄° المح�ت؟

- اغسل يديك باملاء والصابون جيًدا ملدة ٢٠ ثانية.

̈¯ استخدمه ̄° مسح ا��سطح  ١١- ما نوع المطهر الذي يمكن

وس كورونا؟ للوقاية من ف��

- املاء والصابون – الكحول ٧٠٪ - الكلور. 
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وس كورونا؟ ١٢- هل هناك أي أدوية للوقاية من ف��

- ال يوجد أى دواء محدد موىص به للوقاية من ف�وس

 كورونا أو عالجه.

- يوجد بروتوكول عالجى للمصاب» ىف اماكن العزل بارشاف

  طبى من وزارة الصحة.

وس كورونا؟ ١٣- هل المضادات الحيوية فّعالة ̄°� الوقاية من ف��
- ال، ألن املضادات الحيوية ال تقيض عىل الف�وسات بل تقيض عىل الجراثيم

   فقط.

١٤-هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور ̄° القضاء 

وس كورونا؟ عÂ ف��

- ال، لن يقيض رش الجسم بالكحول أو الكلور عىل 

  الف�وسات. 

 " موم�§ ١٥-إÏ أي مدى تعت�Î أجهزة قياس الحرارة "ال�§
وس كورونا؟ ¯ بف�� �Ðفّعالة ̄°� الكشف عن المصاب

- تعد أجهزة قياس الحرارة "الرتمومرت" فّعالة يف 

  الكشف عن االشخاص املصاب» بارتفاع درجات 

  الحرارة ولكن ال 
كنها الكشف عن املصاب» 

  بعدوى ف�وس كورونا .

وس كورونا أن يعيش ̄°� المناخ الحار؟ ١٦-هل يستطيع ف��

- نعم، لقد انترش الف�وس بالفعل يف بالد كث�ة ذات مناخ 

  حار ويف بالد أخرى ذات مناخ بارد، لذا يجب إتباع 

  كافة االحتياطات مه� كان املناخ.
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وس كورونا ع�Î السلع المصنعة  ١٧- هل يمكن أن ينتقل ف��
وس كورونا؟ ¯ أو أي بلد آخر به حا�ت إصابة بف�� �Ðالص �°̄

- غ� مرجح بقاء الف�وس فوق األسطح بعد نقله 

  وتغ� مكانه وتعرضه لظروف ودرجات حرارة مختلفة.

١٨- هل يساعد غسل ا��نف بانتظام بمحلول ملحي ̄°� 
وس كورونا؟ الوقاية من العدوى بف��
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-ال يوجد أي تأكيد عىل أن غسل األنف بانتظام 

 Îحلول ملحي يقي من العدوى.

- ال يقي رشب املاء من العدوى بف�وس كورونا، 

  ولكن رشب املاء هام للحفاظ عىل الصحة العامة 

  للجسم.

ب الماء يخفف من التهاب الحلق؟  �Ù ١٩- هل
وس كورونا؟ وهل يقي من العدوى بف��

وس كورونا؟ – هل يساعد تناول الثوم ̄°� الوقاية من ف��  ٢٠

- ال توجد معلومة مؤكدة أن تناول الثوم بانتظام يقي 

  من اإلصابة بف�وس كورونا.
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