
كيف امنع انتشار الفيروس؟

اليس كاإلنفلونزا؟ كيف تصاب به؟

ما هي األعراض؟ من هم األكثر عرضة للمرض الحاد؟

 مرض فيروس الكورونا (كوفيد 19):
 ما تحتاج أن تعرفه في صفحة واحدة

هل هناك عالجات معتمدة؟ كم من المصابين يصلون إلى المرض الحاد؟ معدل الوفيات

 االنفلونزا

كوفيد 19

ال! الن…

 كبار السن واألفراد ذوي األمراض األخرى

معا… نستطيع

ماذا لو شعرت انني مريض؟

ما هو "التباعد الجسدي"؟

خطر الموت من مرض فيروس
الكورونا أعلى لدى كبار السن

من يصاب بالفيروس؟
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~0.1%

1-2%

احتمال الوفاة لدى المصاب بمرض
 الكورونا يصل إلى 20 ضعف .

حرارة سعال

تعب

ضيق التنفس

ألم في العضالت

 يمكن اإلصابة بالفيروس بدون أعراض + و يمكن للفيروس أن ينتشر عن طريق أشخاص ال يظهرون أعراض!
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• أمراض القلب
• أمراض الرئة
• مرض الكلى

• ارتفاع ضغط الدم
• السكر

• ضعف جهاز المناعة
• السرطان

• البدانة

قم بارتداء الكمامة في األماكن العامة

? أشعر أني مريض… ماذا افعل؟

النه يحميك ويحمي غيرك ويعطي الجهات الصحية الفرصة المثلى لمواجهة هذا الفيروس!

?ما وجه األهمية؟

• بالماء  والصابون لمدة 20 ثانية
 • ان لم تجد ماء و صابون استعمل

مطهر كحلي (بتركيز 60٪  على األقل)

غسل اليدين

 اسطح العمل، مقابض األبواب،
الهواتف المحمولة، و الكيبورد، إلخ

 إن لم يكن  لديك طبيب خاص، اتصل بطبيبك لالستشارة.
 اتصل بالمركز الصحي المحلي

 ال تذهب إلى قسم الطوارئ  إال  إذا
 كان لديك أعراض حادة.

  اتصل مقدما قبل الذهاب إلى قسم
الطوارئ  ليستعدوا الستقبالك.
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 ما المسموح؟ ما الممنوع؟

Adapted from: County of Los Angeles Public Health

?

• التجمعات
• تجمعات األطفال و الضيوف في المنزل

• الحفالت
• األحداث الرياضية

• األماكن المزدحمة
• المطاعم والبارات

• السفر غير الضروري
• النقل الجماعي (إذا كان ذلك ممكنا)

• المشي الرياضي

• ممارسة الرياضة في المنزل

• قراءة كتاب

• اإلستماع إلى الموسيقى

• المحادثات الجماعية بالفيديو

• اإلتصال بـ أو مراسلة صديق

• اإلتصال بـ أو مراسلة جار كبير السن

تجنب أنشطة امنه

بدون  خطوات لمواجهة الفيروس

 عندما تتخذ خطوات لحد انتشار الفيروس،  يتولد
عدد أقل من اإلصابات في فترة زمنية أطول

Adapted from the Centers for Disease Control

عدد المرضى الذين يمكن النظام الصحي عالجهم

مدة انتشار الفيروس
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Source: Harvard Health Publishing

 إسهال

 الوقت من اإلصابة
 إلى األعراض

 يتراوح بين 1-4 أيام
(المتوسط 2 أيام)
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 سعال (رذاذ)

A

 عن طريق غير مباشر
(مقابض األبواب، أسطح العمل في المطابخ)

A

B

B

 يتراوح بين 2-14 يوماًًً
(المتوسط 5 أيام)

األعراض األكثر شيوعاً

+
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Creator: Ryoko Hamaguchi (MS4, Harvard Medical School)

درجة الحرارة المرتفعة جدا أو المنخفضة جدا.
ضيق التنفس
ارتباك فكري

 اإلحساس   بأنك على وشك  اإلغماء.

6 ft 
(2 m)

 الحفاظ على مسافة على األقل 6 أقدام تجنب التجمعات الكبيرة
أو 2 متر بينك و بين اآلخرين

التباعد الجسدي

يتضمنو

مثل:

 المعلومات تتطور سريعا،
 هذا الدليل تم تحديثه في

التهاب الحلق صداع سيالن األنف

 نقص معدل األكسجين

فشل تنفسي
ضغط الدم

Source: Business Insider

انتشار الفيروس

Source: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020) 
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ليس من المعلوم مدى شيوع هذه الظاهرة.

و لكن…

+

A

بدون أعراض

Source: Wu et al JAMA (2020) 

 التباعد الجسدي ال يعني االنفصال االجتماعي!  هيا بنا لنجد جميًعا طرًق للبقاء على
اتصال كالمكالمات الهاتفية و المحادثات بالفيديو واألدوات األخرى للتواصل االجتماعي

Source: Centers for Disease Control

Source: Centers for Disease Control 

<2%

حاالت المرض الحاد لدرجة
االحتجاز في المستشفى

20%

 المرض الحاد أو المرض الحرج

Source: Centers for Disease Control 

من 2017 الى 2018:

حاد

حرج
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العمر الوفيات حسب  الكورونا: معدل  االنفلونزا و مرض فيروس  مقارنة 

إذهب إلى المحل لشراء المستلزمات في أوقات يكون أقل ازدحاًما

كوفيد 19 االنفلونزا

كوفيد 19

تطهير األسطح

 #تسطيح_المنحنى


