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دليل الوقاية من َفيروس
كورونا الم ِ
ستجدّ
ُ

مقدمة
ّ
حاالت
يني للعام 2020م ،وق َع ْت
ٌ
الربيع ِّ
الص ّ
قبل حلول عيد َّ
تفشي َوباء َفيروس «كورونا» الم ِ
جراء ِّ
ستجدّ
ُ
عديد ٌة من األمراض ّ

المختصر )COVID-19 :في العديد
اإلنجليزي
(المصطلح
َ
ّ

ثم انتشرت هذه
من األماكن داخل مقاطعة ُ
«هوبي» ِّ
الصين ّيةَّ ،
األمراض في جميع أنحاء البالد ،لتُصبح أخطر حدَ ٍ
ث في َمجال
َ
َ

الصين عا َم
السارس ا ّلذي
اجتاح ِّ
َ
ِّ
الصحة العا ّمة بعد َفيروس َّ
ِ
المتسارع لهذا
2003م .وفي مواجهة الوضع الخطير لالنتشار
ِ
الصين على أعلى المستويات
حمالت التَّعبئة في ِّ
الوباءُ ،أطل َق ْت َ
حرب قو ّي ٍة على َفيروس كورونا الم ِ
ٍ
ستجدّ هذا ،للوقاية من
لش ِّن
ُ
األوبئة النّاتجة عنه ومكافحتها.

َّ
السيطر َة على أخطار هذا ال َفيروس ومكافح َت ُه َمسؤول ّي ٌة
وألن َّ
كبرى ت َق ُع على ِ
عاتق الجميع ،فإنَّنا قد أصدَ ْرنا هذا الدَّ ليل المفيد

ٍ
مواجهة األمراض الن ِ
ِ
َّاجمة عن
جميلة في
والمد َّعم بِ ُرسو ٍم َهزل ّي ٍة
عدوى اإلصابة بِو ِ
باء َفيروس كورونا ،لمساعدة الجميع على َفهم
َ
واضح و ُم ٍ
ٍ
ومعرفة ّ
ٍ
ثير
بشكل
كل ما يتع ّلق بالوقاية من هذا الوباء

أهم
قافي وتعزيزه لديهم ،وتوجيههم إلى ِّ
لالهتمام ،ونشر الوعي ال َّث ّ

الص ّحة العا ّمة أينما كانوا ،سوا ٌء في الحياة اليوم ّية،
مبادئ وإرشادات ِّ
أو في مجال العمل ،أو على م ِ
َ
نكون قد
قاعد الدِّ راسةِ ،آملين أن
َ
َ
ُو ِّف ْقنا في ما نسعى إليه.

دليل الوقاية من َفيروس
كورونا الم ِ
ستجدّ
ُ

وتقدير
شكر
ٌ
ٌ
اقم ِّ
إلى َّ
الط َ
تحم ِله
الط ّب ّي على ُّ
سؤولياته.
َم
َّ
ُيرجى اتّباع جميع ُطرق الوقاية
المطلوبة.

......

َو َيات
الم ْحت َ
ُ
َّعرف إلى َفيروس كورونا
َّأوالً :الت ُّ

 -1ما هو َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ ؟ 10 ................................
ُ
ِ
السارس SARS
وسي َّ
المستجدّ و َف ْي ُر َ
 -2ما الفرق بين َفيروس كورونا ُ

والميرس MERS؟ 11 .................................................

 -3من المعرض لإلصابة ب َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ ؟ 11 ................
ُ
ُ َّ
َ
 -4هل ِ
ينتشر َفيروس كورونا الم ِ
ٍ
شخص إلى َ
آخر؟ 11 ..........
ستجدّ من
ُ
 -5ما ُطرق انتقال َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ ؟ 12 ..........................
ُ
ُ
 -6ما أعراض َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ ؟ 12 .............................
ُ
ِ
أعراضه؟ 13 ......
 -7كم تبلغ الفترة بين اإلصابة ب َفيروس كورونا و ُظهور
وضع تشخيص َمرضى الكورونا؟ 13 ........................
كيف ُه َو
َ -8
ُ
 -9كيف تُكت ََشف اإلصاب ُة ب َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ في العيادة؟ 13 ......
ُ
 -10ما المقصود باالتّصال الوثيق؟ 15 ..................................

 -11ما اإلجراءات الواجب اتِّخاذها مع المشت َبه بإصابتِهم ب َفيروس كورونا

الم ِ
ستجدّ ؟ 15 ..........................................................
ُ

 -12ما اإلجراءات الواجب اتِّخاذها لمنع االتّصال بِ َم ْن ُيشت َبه بإصابتِه
ب َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ ؟ 16 ...........................................
ُ
كيف نبقى ب ِ
عيدين عن اإلصابة ب َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ ؟ 17 ........
َ -13
َ
ُ
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ستجدّ
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ثاني ًا :الوقاية َّ
الشخص ّية

 -14كيف نُن ِّفذ تعليمات الوقاية َّ
الشخص ّية؟ 20 ..........................
 -15لِماذا ن ِ
ٍ
تكرر؟ 21 ................................
َغس ُل يدَ ْينا
بشكل ُم ِّ
يجب أن ِ
نغس َل يدَ ْينا؟ 21 .....................................
 -16متى ِ ُ
كيف ِ
ٍ
ٍ
صحيح؟ 22 ...............................
بشكل
نغس ُل يدَ ْينا
َ -17
 -18ماذا نفعل عندما ال يكون ُ
غسل اليدَ ين ُمتاح ًا؟ 23 ..................
 -19متى نحتاج إلى ارتداء قنا ٍع ٍ
واق؟ 24 ..............................
ِ
سنستخد ُمه؟ 24 .....................
القناع الواقي ا ّلتي
نختار
 -20كيف
َ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
صحيح؟ 25 .....................
بشكل
القناع الواقي
نستخد ُم
كيف
َ -21
َ
مكن إعادة استخدام ِ
 -22هل ي ِ
القناع الواقي؟ 25 ........................
ُ

ِ
والحوامل
المواصفات المطلوبة ألقنِعة األطفال والمسنِّين
 -23ما
َ

الواقية؟26......................................................

ثالث ًا :الوقاية المنزل ّية

َّاجي في المنزل 28 ...............
 -24كيف نَقي أن ُف َسنا من َفيروس كورونا الت ّ
ّاجي من خالل تناول أدوية
 -25هل يمكن الوقاية من َفيروس كورونا الت ّ

ّ
بالخل؟ 30 .......................
 VCأو  Banlangenأو تعقيم المنزل

ِ
َستخد ُم الكُحول ال ّط ِّب ّي للتَّعقيم؟ 32 ..........................
 -26كيف ن
 -27ماذا نأكل عندما ِ
ينتشر َوباء َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ ؟ وكيف؟ 35 ...
ُ
 -28كيف ي ِ
مكن تجنُّب اإلصابة ب َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ عندما نذهب إلى
ُ
ُ

األماكن العا ّمة؟ 35............................................................

 -29كيف ي ِ
مكن تجنُّب اإلصابة ب َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ في متاجر ال ّلحوم
ُ
ُ
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ال َّطازجة؟ 38 ................................................................
نتصرف مع ُم ٍ
صاب بِ ُح ّمى خفيفة؟ 38 .............................
 -30كيف
َّ

رابع ًا :ال َعودة إلى المدرسة

 -31ماذا تفعل في طريقك إلى المدرسة؟ 42 ............................

الص ّحة العا ّمة في المدارس؟ 43 ..................
 -32كيف نقوم بتعزيز ِّ
ف؟ 44 ............................
الص ّ
 -33ماذا ينبغي أن تفعل في ّ
ِ
الصفوف؟ 44 ..................
 -34كيف تقوم باألنشطة المدرس ّية بين ّ
 -35ماذا تفعل عندما تتناول طعام الغداء؟ 45 .......................
 -36كيف نضمن سالمة المع ِّلمين وال ّط ّلب؟ 45 .......................

اليومي
خامس ًا :العمل
ّ

 -37ماذا تفعل في طريق العودة من العمل؟ 47 .........................
 -38ماذا ينبغي أن تفعل أثناء طريقك إلى العمل؟ 50..................
 -39ماذا تفعل عند ُدخولِ َك مبنى المكاتب؟ 50 .......................
 -40ماذا تفعل عند ُدخولِ َك مكتبك؟ 50 ...............................
 -41ماذا تفعل عند ُحضور اجتما ٍع ما؟ 50 .............................
 -42كيف نُحافِظ على نظافة قاعة ال ّطعام؟ 51 .........................
 -43ماذا تفعل في طريقك إلى العمل؟ 51 .............................
شتريات العا ّمة؟ 52 ................................
بالم َ
 -44كيف تقوم ُ
تتدرب أثناء العمل؟ 52 .....................................
 -45كيف َّ
تتصرف في األماكن العا ّمة؟ 52 .............................
 -46كيف
َّ
بغر ِ
ض العمل؟ 52 ...
السفر َ
 -47ما اإلجراءات المطلوب اتّخاذها أثناء َّ
 -48ما ا ّلذي ينبغي على مو َّظفي الدَّ عم القيام به؟ 53 ...................
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الرسم ّية؟ 53 ..............................
 -49ماذا تفعل في ِّ
الزيارات َّ
 -50ما ا ّلذي ينبغي عمله عند تسليم الوثائق والمستندات؟ 53 .........
 -51كيف نُع ِّقم الهواتف؟ 54 .........................................
 -52كيف نُع ِّقم مك ِّيف الهواء؟ 54 .....................................
 -53كيف نتعامل مع األقنِعة المسته َلكة؟ 54 .............................

سادس ًاِ :
العالج من األعراض

 -54متى ترى طبيب ًا لعالج األعراض؟ 56 .................................
 -55ما اإلجراءات ا ّلتي ِ
يجب اتّخاذها عند طلب العالج ال ّط ّب ّي؟ 56.......

8

www.digital-future.ca

دليل الوقاية من َفيروس
كورونا الم ِ
ستجدّ
ُ

1
َّ
عرف إلى َفيروس
الت ّ
كورونا
تعرف إلى وباء هذا َ
عامل
الفيروس
وكيفية ّ
الت ُ
 َّّ
لم ّياً.
ومواجهته ِع ِ
معه ُ
معلومات َح َ
ئوي
احص ْل على
الر ّ
ٍ
ول االلتهاب ِّ
 ََّاجم عن َفيروس كورونا َّ
ستج ّد.
الم ِ
الن ِ
اجي ُ
الت ّ
هد َ
ك لمنع انتشار الوباء
ابذ ْل ُقصارى َج ِ
 ِوالسيطرة عليه.
َّ
ه ّيا نتع َّلم عن ُط ُر ِق الوقاية من وباء َفيروس كورونا مع ًا.

ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

يا له من َفيروس كريه!

الم ِ
ستجدّ .
َصر ْ
ف بِ َحز ٍم مع َفيروس كورونا ُ
ت َّ

الم ِ
ستجدّ ؟
 -1ما هو َفيروس كورونا ُ

ِ
َفيروس كورونا الم ِ
صيب
نوع من ال َفيروسات جديدٌ من نوعه ُي ُ
ستجدّ هو ٌ
ُ
ِ
سي للمرضى المصابين بِ
ٍ
ُ
السبب
رئوي ،وهو
التهاب
ٍّ
مجهول َّ
الجهاز التَّن ّف ّ
(إلى اآلن) ،ظهر في مدينة «ووهان» الصينية في ِ
أواخر العام 2019مَ .وفي
ِّ ّ
ُ
ََ
الص ّحة الوطن ّية في جمهور ّية
 8شباط (فبراير) عام 2020م ،أطل َق ْت َل ْجنة ِّ
ِ
تسم َية « َفيروس كورونا الم ِ
الصين َّ
ستجدّ » (أو الجديد) على
الشعب ّية
ِّ
ُ
ِ
ثم غ َّي َر ْت في 22
الر ّ
ئوي النَّاجم عن اإلصابة بِ َفيروس كوروناَّ ،
االلتهاب ِّ
اإلنجليزي الرسمي للمرض الن ِ
َّاجم عن َفيروس
شباط (فبراير) االسم
ّ
ّ َّ
كورونا الجديد إلى « ،»COVID-19قبل أن تُعتمد ِ
هذه التَّسم ّية رسم ّي ًا
َ
ِ
ِ
ِ
يني
الص ّحة العالم ّية في  11فبراير ،في حين بق َي االسم ِّ
من ق َبل ُمن َّظمة ِّ
الص ّ
لهذا ال َفيروس بال تغيير.
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ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

الم ِ
السارس
وسي َّ
ستجدّ و َف ْي ُر َ
 -2ما الفرق بين َفيروس كورونا ُ
 SARSوالميرس MERS؟

ِ
ينتمي ٌّ
السارس SARS
وسي َّ
المستجدّ و َف ْي ُر َ
كل من َفيروس كورونا ُ
أظهر تحليل
والميرس  MERSإلى عائلة « َفيروسات كورونا» ،وقد
َ
الجينات في الماضي َّ
الخاص بِـ «»nCov-2019
أن خصائص الجين
ّ
تختلف اختالف ًا كبير ًا عن ِجين َْي « »SARS-CoVو«.»MERS-CoV
أما اليوم ،فأثبت ِ
ُ
َّحاليل ّ
أن نسبة التَّما ُثل َبي َن «»nCov-2019
َت الت
ّ
َو« »Bat-SL-CoVZC45أكثر من .%85

الم ِ
ستجدّ ؟
عرض لإلصابة ب َفيروس كورونا ُ
الم َّ
َ -3من ُ

ِ
ّاجي النَّاجم عن اإلصابة
ئوي ال َف
الر ّ
يروسي الت ّ
ّ
ُيمكن أن يحدث االلتهاب ِّ
بِ َفيروس كورونا لدى األشخاص ا ّلذين ُيعانون من انخفاض وظيفة المناعة

ٌ
مرتبط بحجم ال َفيروس.
ال ّطبيع ّية في أجسامهم ،وهذا

ِ
الم ِ
ٍ
آخر؟
ستجدّ من
شخص إلى َ
 -4هل ينتشر َفيروس كورونا ُ
المتجمعةَّ ،
فإن خصائص
َسلسل بعض الحاالت العديدة
ِّ
انطالق ًا من ت ُ
انتقال َفيروس كورونا الم ِ
ٍ
شخص إلى َ
آخر واضح ٌة جدّ ًا ،وهناك
ستجدّ من
ُ

ٌ
نطاق ُمع َّي ٌن من انتقال هذا الفيروس بين جماهير النّاس.
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ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

الم ِ
ستجدّ ؟
 -5ما ُط ُرق انتقال َفيروس كورونا ُ

سي
الرذاذ عن طريق الجهاز التَّن ّف ّ
 .1انتقال َّ
ٍ
الص َغر بِ ُق ٍ
أكبر من 5
الرذاذ -بشكل عا ّم -جزيئات مائ ّي ًة متناهي ًة في ِّ
طر َ
ُي َعدّ َّ

َّلوث إلى سطح
الرذاذ المس ِّبب للمرض من مصدر الت ُّ
مايكرونات .يدخل َّ
ٍ
ٍ
مسافة مع ّي ٍنة ٍ
ثم
الحساس ِخالل
المخاطي
الغشاء
(متر واحد عموم ًا)َّ ،
ّ
ّ
ٍ
سي َّ
وبشكل عا ّم ،يوجد مصدران
للشخص المصاب.
يدخل الجهاز التَّن ّف ّ

السعال أو العطس أو الكالم؛ ( )2إجراء
الرذاذ ،هماّ )1( :
أساس ّيان النتقال َّ
عمل ّيات «الغمر» في الجهاز التَّن ّفسي ،مثل امتصاص البلغم أو إدخال
ٍ
السعال
أنبوب ما في القصبة الهوائ ّية إلبقائها مفتوح ًة ،وما إلى ذلك لتحفيز ّ
ئوي.
واإلنعاش
الر ّ
القلبي ّ
ّ

 .2انتقال العدوى عن طريق االتّصال المباشر

قصد بانتقال العدوى عن طريق االتّصال المباشر َّ
أن ُمس ِّببات األمراض
ُي َ
ِ
ٍ
شخص إلى َ
آخر عن طريق الغشاء
كالسعال أو العطس تنتقل من
المعد َية ّ
ُ
المخاطي للجسم أو الجلد.
ّ

وهناك طريقتان لحدوث ذلك ،هما )1( :انتقال الدَّ م أو سوائل الجسم

المخاطي
الحاملة لمس ِّببات المرض إلى جسم اإلنسان ،من خالل الغشاء
ّ
أو الجلد التّالف؛ ( )2انتقال العدوى عبر لمس أو مصافحة َم ْن ُيعانون من
كالسعال أو العطس.
ُمس ِّببات األمراض ّ

الم ِ
ستجدّ ؟
 -6ما أعراض َفيروس كورونا ُ

الجاف هي األعراض ّ
الحمى والتّعب ّ
الشائعة ل َفيروس
والسعال
ّ
الشديد ّ
ّ
كورونا الم ِ
ستجدّ  ،بينما انسداد األنف وس َيالن األنف والتهاب الحلق
ُ
الشديدة بِ ٍ
أعراض نادرةٌ .كذلكُ ،يصاب مرضى األمراض ّ
ضيق
واإلسهال
ٌ
ِ
وتتطور
وانخفاض نسبة األكسجين في الدَّ م بعد أسبوع،
في التَّن ّفس
َّ

سمى بِـ « ُم ِ
الضائقة التَّن ّفس ّية الحا ّدة»
تالزمة َّ
الحاالت الحا ّدة سريع ًا إلى ما ُي ّ
والصدمة اإلنتان ّية،
المشار إليها اختِصار ًا بِـ(،)ARDS
َّ
ُ

االستقالبي ا ّلذي تص ُعب ُمعالجتُه ،ونزيف
والحماض
ُ
ّ
الدَّ م َ
وتخ ُّثره.
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دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

ٍ
ٍ
بالذكر َّ
والجدير ِّ
خطيرة وحا ّد ٍة َقد ُيعانون
بأمراض
أن المرضى المصابين
نخفضة إلى متوس ٍ
ٍ
طة ،أو حتّى حمى ِ
بعض
حم ًى ُم
واضحة ،بينما ُ
ّ ً
ِّ
من ّ
ٍ
ٍ
ٍ
التهاب
خفيف ،وال
وتعب
منخفضة
حمى
َ
المرضى ال ُيعانون َّإل من ًّ
رئوي لدَ ْي ِهم.
َّ

 -7كم تبلغ الفترة بين اإلصابة ب َفيروس كورونا و ُظهور
ِ
أعراضه؟

َظهر عوارض اإلصابة ب َفيروس
الوبائي
بِنا ًء على نتائج التَّحقيق
الحالي ،ت َ
ّ
ّ

كورونا خالل  3إلى  7أ َّيام في أغلب الحاالت ،ولك ّن بعض الحاالت

تشير إلى ّ
أن فترة اكتشاف اإلصابة بال َفيروس ُيمكن أن تتراوح من يو ٍم
ٍ
واحد إلى  14يوم ًا.

َ
وضع تشخيص َمرضى الكورونا؟
كيف ُه َو
-8
ُ

المرض ّيةُ ،ي ِ
ظهر تشخيص معظم المرضى
من الوضع
الحالي للحاالت َ
ّ
ٍ
أنّهم بِ ٍ
وهناك عد ٌد ٌ
قليل من المرضى حا ُل ُه خطِرة .أ ّما تشخيص
حال ج ِّيدةُ ،
ِ
فه َو ضعيفَ ،بينما أعراض
المزمنة ُ
الس ّن و َذوي األمراض األساس ّية ُ
كبار ِّ
اإلصابة لدى األطفال خفيف ٌة نسب ّي ًا.

الم ِ
ستجدّ في العيادة؟
 -9كيف تُكت ََشف اإلصاب ُة بِ َفيروس كورونا ُ

يجب أن يكون تحديد اإلصابة ب َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ متوافق ًا مع
ُ
أمر ْين اثنَ ْين:
َ

 .1مع تاريخ انتقال الوباء:

إقامة ِ
جل س َف ٍر أو ٍ
قبل ظهور المرض ،يكون للمريض ِس ّ
(خالل فترة الـ 14
ِ
نتشر فيها َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ
ُ
يوم ًا الماضية) في المناطق ا ّلتي َي ُ
( ،)COVID-19أو على ات ٍ
ِّصال ٍ
وثيق بِ َمريض الكورونا المؤكَّدة إصابته.
السرير ّية
 .2مع الفحوص َّ

حم ًى
قد يعاني المصابون بأعراض َفيروس كورونا من ّ
ٍ
ٍ
ئوي
الر ّ
وأعراض تن ُّفس ّية تُشير إلى إصابتهم بااللتهاب ِّ

ّاجي النَّاجم عن هذا ال َفيروس الجديد.
ال َف
يروسي الت ّ
ّ

13

ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

اإلجمالي لخاليا الدَّ م
في المرحلة المبكرة من المرض ،يكون العدد
ّ
البيضاء طبيع ّي ًا أو منخفض ًا قليالً ،أو يكون عدد الخاليا ال ّلمفاو ّية
منخفض ًا .وعلى أساس مراقبة الحاالت ،ي ِ
ِ
مكن إجراء التَّشخيص عن
ُ
طريق ِ
أخذ ع ِّينات من المرضى أو المشت َبه بإصابتِهم بالمرض ،بما في

مسحي األنف والحلق وغيرهما
ذلك :ع ِّينة من ال ُّلعاب (البلغم) ،ومن
َ
يتم تأكيد التَّشخيص باإلصابة عن طريق
ثم ّ
سيّ ،
من أعضاء الجهاز التَّن ّف ّ
َّووي.
الحمض الن ّ
اختبار َ

األول من عدم الخروج
اليوم ّ

اليوم الخامس عشر من عدم الخروج
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الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

 -10ما المقصود باالتّصال الوثيق؟

يقصد باالتّصال الوثيق :األشخاص ا ّلذين عاشوا أو ِ
عم ُلوا مع الحاالت
ُ َ
المؤكَّدة أو المشت َبه بِإصابتِها بِ َوباء َفيروس كورونا في ُغضون  14يوم ًا ،بما

والركّاب
الص ّ
في ذلكُّ :
الزمالء في العمل ،وزمالء الدِّ راسة في َّ
ف الواحدُّ ،

على نفس الطائرة ،وغيرها من أشكال االتّصاالت المباشرة ،بما في ذلك:
رعاية المرضى المصابين بِ َعدْ وى ال َفيروس ،وركّاب س ّيارات األُجرة،
ِ
ستخدمي المصعد ...إلخ.
و ُم

 -11ما اإلجراءات الواجب اتِّخاذها مع المشت َبه بإصابتِهم
الم ِ
ستجدّ ؟
ب َفيروس كورونا ُ
يجب على جميع األشخاص -بما في ذلك :أفراد ال ّطا َقم ال ّط ّب ّي -ا ّلذين قد
ٍ
مراقبة
المشت َبه في إصابتهم بال َفيروس ،الخضوع لفترة
بالمرضى ُ
يتَّصلون َ
ٍ
َّواصل مع
صح ّية لمدّ ة  14يوم ًا .تبدأ فترة المالحظة من اليوم األخير للت ُ
ِّ
ٍ
سي،
خاص ًة:أعراض
وأي
ّ
المريضُّ ،
الحمى وأعراض الجهاز التَّن ّف ّ
ّ
كالسعال ِ
وضيق التَّن ّفس أو اإلسهالِ -
ب أن تُعا َلج على ال َف ْور.
يج ُ
ّ

بِ َم تش ُعر؟

ه ّيا نذهب إلى المستشفى.

ٍ
الش ِّ
عند َّ
اهر ْع فور ًا إلى المستشفى.
ك بأ ّية َعوارض إصابة بال َفيروس لدَ ْيكَ ،
15

ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

 -12ما اإلجراءات الواجب اتّخاذها لمنع االتصال بِ َم ْن ُيشت َبه
ِ
الم ِ
ستجدّ ؟
بإصابته ب َفيروس كورونا ُ

 -1في حال ظهور أ ّية أعراض لل َفيروس على األشخاص ا ّلذين نت َِّصل
أبلغ المستشفى سريع ًا ،ثم توجه إليها ِ
بِهم اتِّصاالً مباشر ًاِ ،
بنفس َك على
َّ َ َّ ْ
سبيل الوقاية.
توجب على المرضى ارتداء أقنِعة
 -2في ال َّطريق إلى المستشفىَ ،ي َّ
الوجه ال ِّط ّب ّية الواقية.
ِ
استخد ْم س ّيار ًة
 -3تجنَّب وسائل النّقل العا ّم ،واستَد ِع س ّيارة إسعاف أو
خاص ًة لنَقل المرضى .وأثناء ال ّطريق ،افتَح النَّافذة إذا ت َي َّسر َ
لك ذلك.
ّ
صحة ِ
الجهاز
 -4عند االتّصال الوثيق بالمرضى ،يجب الحفاظ على ّ

سي وتنظيف اليدَ ْين ج ِّيد ًا في جميع األوقات .اِ َبق بعيد ًا عن اآلخرين
التَّن ّف ّ

َقدْ ر اإلمكان (متر واحد على األقل) عند الوقوف أو الجلوس ،على ال َّطريق
وفي المستشفى.

ٍ
أي َس ٍ
سي
طح َّ
 -5يجب تنظيف وتطهير ّ
ملوث بإفرازات الجهاز التَّن ّف ّ
ِ
عامل
طه ٍر يحتوي على
السعال والعطس) بِ ُم ِّ
أو َسوائل الجسم (رذاذ ّ
ٍ
تبييض ُمخ َّفف.

الس ّيارة؟
ما رأيكم بهذه َّ

ّغوط
َحوض الت ّ
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ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

المطهرات في الغرفة.
ال ُتر ّش
ِّ

امس ْح مقابض األبواب
َ

والهواتف المحمولة واألثاث
طهر.
الم ِّ
بالكحول ُ

ِ
الم ِ
ستجدّ ؟
 -13كيف نبقى َبعيدين عن اإلصابة ب َفيروس كورونا ُ

ِ
المزدحمة ،وتجنَّب االتِّصال
َّب ممارسة األنشطة في األماكن
 -1تجن ْ
ِ
ٍ
سي.
مع المرضى ا ّلذين ُيعانون من
التهاب في الجهاز التَّن ّف ّ

مع
في هذه األ ّيام ،تجنَّب االتّصال الوثيق َ
وابق في ِ
المنزل قدر اإلمكان.
جيرانكَ ،

سعادتي لوحدي لن

ّ
أهم ّي ًة عن سعادتي
تقل ّ
بمشاركة اآلخرين.

17
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دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

غذائي
نفس َك من المرض عبر اتّباع نظا ٍم
عزز لياقتك البدن ّية
ِّ -2
ِّ
ٍّ
وحص ْن َ
ِ
ٍ
والراحة،
الرياض ّية المناسبة ،والعمل المنتظمَّ ،
متوازن ،و ُممارسة التَّمارين ّ
وتجنُّب اإلجهاد.
 -3حافِ ْظ على البيئة المحيطة بِ َك نظيف ًة وج ِّيدة الت ِ
َّهوئة ،وافتَح النَّوافذ
األقل  3مر ٍ
للت ِ
َّهوئة على ّ
ات في اليوم الواحد ،ولمدَّ ة  20إلى  30دقيق ًة في
ّ
كل مرة .أما عندما تكون جودة الهواء الخارجي رديئ ًةِ ،
فعندَ ها ِ
ب أن
يج ُ
ّ
ِّ ّ ّ
بشكل م ِ
مرات الت ِ
ناسب.
َّهوئة وأوقاتِها
ٍ ُ
تُق ِّل َل من عدد ّ
 -4اتَّبِـع عاد ًة جيد ًة تتع ّلق بنظافة جهازك التَّن ّفسي وحافِ ْظ ع َليهاِ ،
فعندَ
ْ
ِّ
ْ
ّ
ناشف ،ثم ِ
منديل ورقي وم ِ
وأنفك بِ
ٍ
السعال أو العطسِّ ،
َ
اغس ْل
فم َك
ّ
ٍّ َ
غط َ
ُّ
ِ
مس َعينَ ْيك أو أنفك أو
َّب َل َ
السعال أو ال َعطس ،وتَجن ْ
يدَ ْي َك ج ّيد ًا بعد ُّ
ِ
فمك بِ َيد ْيك.
أنت أو أفراد عائلتك تُعانون من أعراض عدوى في الجهاز
كنت َ
 -5إذا َ
والحمى وما إلى ذلك ،ينبغي أن
السعال وس َيالن األنف
ّ
سي ،مثل ُّ
التَّن ّف ّ
ٍ
كنت ال تزال
الراحة التّا ّمة ،وإذا َ
تبقوا في المنزل في ُعزلة ،وأن تلتزموا ّ
َ
عليك سوء ًا ،فيجب أن تكون
الحمى أو ازدادت األعراض
تعاني من
ّ
صبور ًا لرؤية ال َّطبيب.
ِ -6
بالصابون أو ُمع ِّقم اليدَ ْين والماء الجاري،
اغس ْل يدَ ْي َك كثير ًا
َّ
ٍ
بم ٍ
مكن التَّخ ُّلص منه أو ِ
ِ
وامس ْح ُهما بِ َم ٍ
نظيفة .كذلك ،ينبغي
نشفة
نديل ُي ُ
َ
ِ
والسعال.
غسل اليدَ ْين مباشر ًة بعد
سي كالعطس ّ
لمس إفرازات الجهاز التَّن ّف ّ
اممم ...إنّها رائحة زك ّية!
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دليل الوقاية من َفيروس
ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ
كورونا الم ِ
ستجدّ
ُ

2
الوقاية َّ
خصية
الش
ّ
ئوي النّاتج عن َفيروس
الر ّ
في ُمواجهة وباء االلتهاب ِّ
كورونا َّ
ستج ّد ،ال ينبغي لنا أن نخاف ،وال
الم ِ
اجي ُ
الت ّ
ُصدق َّ
شائعات حول هذا الوباء.
نسمعه من
كل ما
أن ن ِّ
ٍ
ُ
الشائعات ،وأن َّ
كذلك ،علينا أن نمتنع عن نشر ّ
نتبع
ُط ُرق الوقاية َّ
جيد.
خصية
الش
بشكل ِّ
ٍ
ّ
ال للهلع

ال ِ
لنشر َّ
الشائعات

ال لالستسالم إلى األوهام

تحم َلك مسؤول ّياتك في اتّباع ُسبل الوقاية َّ
الشخص ّية من هذا الوباء
َّ
إن ُّ
س َينعكِس إيجاب ًا على اآلخرين والمجتمع.
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دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

 -14كيف نُن ِّفذ تعليمات الوقاية َّ
الشخص ّية؟

ِ
ِ
اليومي أو في فتَرات
بنفس َك ج ِّيد ًا أثناء أوقات عملك
اعتن
-1
ّ
الدِّ راسة ،وكذلِ َك في ُمخت َلف فترات الحياة اليوم ّية ،وعند استخدام
المواصالت العا ّمة.

خز ِّْن لدَ َ
يك ما يكفي من ال َّطعام للحدِّ من
الخروج واالختالط باآلخرين.

ِ -2
اغس ْل يدَ َ
مرات الخروج من المنزل .وفي حال
يك كثير ًا ،وق ِّل ْل من َّ
َ
ترتدي ِكمام ًة طِ ِّب ّي ًة أو ِقناع ًا واقي ًا
عليك أن
ب
َ
اض ُط ِر ْر َت إلى الخروجَ ،ي ِج ُ
لمنع مسب ِ
الل االت ِ
بات األمراض من االنتشار ،من ِخ ِ
الخارجي
ِّصال
ُ ِّ
ِّ
َّعر ِ
للرذاذ.
ض َّ
والت ُّ
ِ -3
حاو ْل ِ
تهوئ َة ُغرفتِك دائم ًا.
ِ
َّ
ألن هذا
ومي؛
-4
احر ْ
ص على االلتزام بالنَّظافة والتَّعقيم ال َي ّ
ِ
َستخد ُم ُه من
اس جدّ ًا تجاه الحرارة .لِذا ،ان َق ْع ما ت
حس ٌ
ّاجي ّ
ال َفيروس الت ّ
ٍ
ٍ
الساخن عند درجة حرارة °56م لمدّ ة 30
أدوات في وعاء من الماء َّ
طهر الكلور،
دقيقة ،على أن ُي
َ
ضاف إليه  %75من الكحول ال ِّط ّب ّي ،و ُم ِّ
وسائل الكلوروفورم ،وغيرها من المذيبات الدُّ هنية ا ّلتي ي ِ
مكن أن
ُ
ّ
ُ
َ َ
بشكل ف َّع ٍ
ٍ
ال.
تحدّ من خطورة ال َفيروس
كُن ُمستق ً
ال عن اآلخرين.
ِدرهم وقاية َخ ٌير من ِقنطار عالج.
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دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

 -15لِماذا ن ِ
ٍ
تكرر؟
َغس ُل يدَ ْينا
بشكل ُم ِّ

غسل ال َيدين بِ ٍ
يلعب ُ
ٍ
وصحيح َدور ًا ها ّم ًا في الوقاية من
تكر ٍر
شكل ُم ِّ

سيَ ،ح ُ
يث ُيعدُّ أحد أكثر التَّدابير الف ّعالة للوقاية من
أمراض الجهاز التَّن ُّف ّ
ِ
سي .لِذا ،تُوصي ٌّ
المراكز ال ِّط ّب ّية
كل من
اإلسهال والتهابات الجهاز التَّن ُّف ّ
الص ّحة العالم ّية ،ومركز
الوطن ّية لمكافحة األمراض والوقاية منها ،ومن ّظمة ِّ

الرسم ّية في
السيطرة على األمراض ،و َغ ُيرها من المن َّظمات ِّ
الص ّح ّية َّ
َّ
والصابون.
الواليات المتّحدة األميرك ّية بِضرورة َغسل اليدَ ْين ج ِّيد ًا بالماء ّ

ِ
ِ
جاء.
التز ْم
بغسل اليدَ ْين َر ً

عليك أن ِ
ِ
َ
تغس َل يدَ ْيك
الوقت الحاضر،
في
عي ،بِ ِّ
عما تلمس.
بِ َو ٍ
غض النَّظر ّ
ُ
نغسل يدَ ْينا عند الوصول
إلى المنزل ُمباشرةً.
ما ِز ْلنا صدي َق ْين
حميم ْين.
َ

يجب أن ِ
نغس َل يدَ ْينا؟
 -16متى ِ ُ

منك أن ِ
ِ ِ
هل ِ
تغس َل يدَ َ
ب َ
يك في أقرب
تعر ُ
أي المواقف ا ّلتي تتط ّل ُ
ف َّ
ِ
ٍ
وقت ممكن؟ ِ
الحاالت التِّس ِع التّالية:
ب ُمالحظ ُة
يج ُ
ُ
قبل و َبعدَ ِ
َ -1
المستنَدات باليد.
نقل ُ
السعال أو ال َع ْطس.
 -2بعدَ ُّ
ِ
َ -3
إعداد ال َّطعام وأثنا َءه وبعدَ ه.
قبل
َ -4
قبل األكل.
هاب إلى ِ
الذ ِ
 -5بعدَ َّ
الم ْرحاض.
ُ
تكون ال َيدان مت َِّسخ َت ْين.
ِ -6عندَ ما
َّواصل مع اآلخرين عن طريق ال َّلمس والمصافحة.
 -7بعد الت ُ
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 -8بعد لمس الح َيوانات.

 -9قبل الخروج و َبعد العودة.

كيف ِ
ٍ
َ
بشكل صحيحٍ ؟
نغس ُل يدَ ْينا
-17

ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
خطوات .الخطو ُة
ست
نحتاج إلى
صحيح،
بشكل
لغسل يدَ ْينا
إتقان ِّ
ُ
فرك اليدَ ْي ِن وراحت ِ
األولى ُ
طهر
مرات بالماء والصابون أو ُم ِّ
َيهما مع ًا خمس َّ

اليدَ ْين؛ والخطوة ال َّثانية ُ
مرات،
فرك اليد اليمنى واألصابع مع ًا خمس َّ

والخطوة ال َّثالثة ُ
مرات .أ َّما الخطوة
فرك اليد ال ُيسرى واألصاب ِع مع ًا خمس َّ
فرك األصابع من األمام ومن الخلف مع ًا خمس مر ٍ
الرابعةِ ،
فه َي ُ
ات أيض ًا،
ّ
َّ
ِ
بينما الخطوة الخامسة هي أن نُمسك بإحدى يدَ ْينا إبهام اليد األخرى ونقوم
ِ
ِ
مرات كما ف َع ْلنا سابق ًا،
نكرر هذه العمل ّية مع كال اليدَ ْين خمس ّ
ثم ِّ
بِ َفركهَّ ،
ٍ
دائري بِراحة اليد
بشكل
ثني األصابع لفرك مفصل اليد
ٍّ
السادسة ُ
والخطوة َّ
األخرى ،وتَباد ُل ذلك خمس مر ٍ
ات مع ِكال اليدَ ْين.
ُ
ّ

ِ
اغس ْل يدَ ْيك على ال َفور عندما تصل إلى المنزل ،وع ِّلق مالبِ َسك
ٍ
أمكن ذلك.
ثم ُقم بتعقيمها وتنظيفها إذا
في
َ
مكان ج ِّيد التَّهوئةّ ،

22
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 -18ماذا نفعل عندما ال يكون ُ
غسل اليدَ ين ُمتاح ًا؟

نغس َل يدَ ينا بِ ٍ
ٍ
تعذر أن ِ
صاف ِخ َ
الر َحالت والنّزهات ا ّلتي نقوم
ماء
ْ
الل َّ
إذا َّ َ
ِ
ٍ
بها ،ي ِ
تنظيف يدَ ْيناَّ .
إن َفيروس
عندئذ استخدام الكحول ال ّط ِّب ّي في
مكنُنا
ُ
اس أيض ًا تجاه
حس ٌ
كورونا ليس مقاوم ًا لألحماض والقلو ّيات ،كما أنّه َّ

اخترت الكُحول ال ّط ّب ّي لتنظيف
طهرات العضو ّية .في حال
َ
والم ِّ
المذيبات ُ
إن هذا النَّوع من الكحول ي ِ
نصح باستخدام  %75منهّ .
مكن أن
ُ
يديناُ ،ي َ
يعيق ال َفيروس ويحدّ من ُخطورته .لِذا ،ي ِ
مكننا استخدام ت ٍ
َركيز ُمع َّي ٍن من
ُ
ُ
ُ
ِ
ٍ
والصابون.
طهر لفرك يدَ ْينا به،
كبديل عن َغسل ِهما بالماء َّ
الم ِّ
الكحول ال ّط ِّب ّي ُ

است ِ
َخدم الميا َه المتد ِّفقة.

أهم من كُلفة الماء.
َّ
صحتك ُّ

ُخذها
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واق؟
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أثناء التَّعرض إلى الوباء ،يجب أن نرتدي القناع الواقي (أو ِ
الكمامة
ُّ
َواص ِلنا مع اآلخرين وجه ًا لوجه ،وكذلك عند دخولنا األماكن
ال ِّط ّب ّية) عند ت ُ
العا ّمة واألماكن المكت َّظة بالسكان أو المغلقة ،وأيض ًا أثناء استخدام وسائل

النَّقل العام .أ ّما عندما نكون بمفردنا ،فال ضرورة الرتداء القناع الواقي.

ِ
ِ
سنستخد ُمه؟
ناع الواقي ا ّلتي
 -20كيف
نختار الق َ
ُ

ٍ
مامات وأقنِ ٍ
ٍ
واقية ط ِّب ّي ٍة
عة
بالنِّسبة إلى عا َّمة النَّاس ،ينبغي استخدام ِك
ٍ
ِ ٍ
ِ
أقنعة
نصح أبد ًا باستخدام
ُيمكن التَّخ ّلص منها ،وأقنعة جراح ّية ،وال ُي َ
ٍ
نصح باتِّبا ِع ما يلي:
مصنوعة من الورق أو القطن أو اإلسفنج .كذلكُ ،ي َ

الرطوبة.
ور الت ُّ
َّلوث أو ُّ
 -1استبدال الكمامة ال ِّط ّب ّية القابلة لالستبدال َف َ
 -2بالنِّسبة إلى ِ
الكمامات واألقنعة الجراح ّية ال ِّط ّب ّيةُ ،يوصى بِارتدائها
ِ
بالسكّان ،واستبدالها بعد ارتدائها لمدَّ ة  8ساعات ،أو
في األماكن المكت ّظة ّ
الرطوبة.
تعرضها ُمباشر ًة للت ُّ
َّلوث أو ُّ
بعد ُّ
العادي
ينبغي استبدال القناع الواقي
ّ
ٍ
ساعات من استخدامه.
بعد أربع

24
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ِ
ٍ
َ
بشكل صحيحٍ ؟
نستخد ُم القناع الواقي
كيف
-21

يتوجب ع َل ْينا ّأوالً التَّمييز بين الجهة األمام ّية للقناع الواقي ،وبين
َّأوالًَّ :
الجهة الخلفية .الجانب الدَّ ِ
اكن من الكمامة َي ِجب أن يكون باتّجاه الجبهة،
ّ

ناك أربِط ٌة م ِ
ِ
ويجب أن يكون ُمواجه ًا إلى الخارج .كذلكُ ،ه َ
عدن ّي ٌة على
َ
مقطع األنف ِ
للقناع ال ِّط ّب ّي.
ثاني ًاَ :ضع الجانب اآلخر من ِ
القناع (الجانب ذا ال ّلون الفاتح) على
الوجه .انتبِ ْه في هذا الجزء من القناع إلى استخدام ّ
المعدني،
الشريط
ّ
وا ّلذي يجب أن يكون في الجزء العلوي من القناع ،وال ِ
ترتد ِه نحو الخلف.
ّ
ٍ
بشكل صحيح،
صحة وضع القناع على الوجه
ثالث ًا :بعد التّأكّد من ّ
ِ
اغس ْل يدَ ْي َك وث ِّب ْت ربا َط ْي ِه على أذ َن ْيك ج ّيد ًا.
رابع ًا وأخير ًا :بعد ارتداء القناع ،اضغط على َّ
الشري َط ْين المعدن َّي ْين
الواقعين على جانبي األنف ِ
بك ْلتا يدَ َ
العلوي من القناع
يك لجعل ال ّطرف
ّ
َ
َْ
ِ
بدون
يظه ُر
ثم ُقم بتمديد القناع إلى أسفل لجعل القناع َ
قريب ًا من األنفّ ،
تجاعيد ،ومن األفضل تغطية األنف والفم.

 -22هل يمكِن إعادة استخدام ِ
القناع الواقي؟
ُ
بالنِّسبة إلى عا ّمة النَّاس ،في حال

ال ترت َِد القناع الواقي
ويداك مت ِ
َّسختان.
َ

عدم االتّصال بالمرضى أو األشخاص
المشتبه في إصابتهم ،ي ِ
مكن تمديد
ُ
َ
ِ
فترة استخدام القناع الواقي وإعادة
تلوث
استخدامه وفق ًا لنظافته.
بمجرد ُّ
َّ

سي
القناع من إفرازات الجهاز التَّن ّف ّ
لوثات ،أو ظهور
الم ِّ
كالرذاذ و َغيره من ُ
َّ
ٍ
ٍ
أي رائحة غريبة عليه ،أو تلفهَ ،ي ِجب
ّ
استِبدا ُله على ال َفور.
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ٍ
ٍ
إذا ارت ُِد ِ
يتحول
ي القناع الواقي لفترة طويلة جدّ ًاَ ،س َّ
َ
إلى ٍ
طبق لزرع البكتيريا وال ُفطر ّيات!

المواصفات المطلوبة ألقنِعة األطفال والمسنِّين
 -23ما
َ
والحوامل الواقية؟
 .1المرأة الحامل

الحوامل أقنِع ًة ِ
ِ
واقي ًة ،يجب أن َيخت َْر َن نوع ّي ًة أفضل
عندما ترتدي النِّساء
ت ِ
بأكبر ٍ
ُشع ُر ُه َّن ِ
الخاصة.
الراحة واالطمئنان وفق ًا لظروفه َّن
ّ
قدر من ّ
 .2األطفال

من المعروف للجميع َّ
أن األطفال في سنواتهم األولى يكونون في طور

الخاص باألطفال صغير ًا يتالءم
ّمو .لذا ،ينبغي أن يكون القناع الواقي
ّ
الن ّ

مع شكل الوجه لديهم.

 .3المسنّون و َذوو األمراض المزمنة

الس ِّن والمرضى ا ّلذين ُيعانون من األمراض المزمنة
بالنِّسبة إلى كبار ِّ

الص ّح ّية سوء ًا عند ارتداء
والرئة ،وا ّلذين ستتفاقم حالتهم ِّ
كأمراض القلب ِّ

المختصين وطلب استشاراتهم الط ِّب ّية
القناع ،ينبغي عليهم مراجعة األط ّباء
ّ
بشأن ذلك.
26
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كورونا الم ِ
ستجدّ
ُ

3
المنزلية
الوقاية
ّ
ئوي َ
يروسي
الف
الر ّ
يجب أن ّ
يتم التعامل مع االلتهاب ِّ
ّ
لمي.
اجي
ّ
ٍ
بشكل ِع ٍّ
الت ّ
جداً.
الوقاية
مهم ٌة ّ
ّ
المنزلية ّ

اح ِم جسمك تحمي حياتك.

أن حياتك بخير.
أن تكون ِآمن ًا في منزلك يعني ّ
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َّاجي في المنزل؟
 -24كيف نَقي أن ُف َسنا من َفيروس كورونا الت ّ

قسط ٍ
ٍ
بشكل م ٍ
كاف من
عتدل ،ونيل
الرياض ّية
ٍ ُ
 -1بممارسة التَّمارين ِّ
ِ
الراحة والنَّوم ،فال نبقى م ِ
ستيقظِينَّ ،
حسن المناعة
ألن هذا ك ّله ُيمكن أن ُي ِّ
ُ
ّ
الذات ّية.
أنت ال تُغ ِّطي
عزيزيَ ،

نفس َ
ك ج ِّيد ًا بال ِّلحافِ .من
َ
ُصاب بالبرد.
السهل أن ت َ
َّ

28
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 -2بالحفاظ على عادات النّظافة َّ
الشخص ّية الج ّيدة ،كتغطية الفم واألنف

السعال والعطس.
بالمنديل عند ّ

 -3بغسل اليدَ ين جيد ًا وعدم لمس العينَين أو األنف أو الفم بِ َأي ٍد مت َِّس ٍ
خة.
ْ
ْ
ِّ
ْ
ِ -4
بتهوئة ُغ َرف المنزل ج ِّيد ًا والحفاظ عليها نظيف ًة.

المزدحمة والمكت ّظة بالنّاس ،وارتداء األقنعة الواقية
 -5بتجنُّب األماكن ُ

إذا لزم األمر.

ِ
َّمسك
البر ّية والدَّ واجن والماشية ،والت ُّ
 -6بتجنُّب مالمسة الحيوانات ِّ

بعادات األكل اآلمنة ،وطهي ال ّلحوم والبيض ج ِّيد ًا.

والسعال واألعراض األخرى ألمراض
 -7باالنتباه ج ّيد ًا من
الحمى ّ
ّ

سي ،واستشارة ال ّطبيب في أسرع وقت في حال ظهور مثل هذه
الجهاز التَّن ّف ّ
األعراض.

أمضيت في جمعه
ُنت ال تريد أن تأكل ما
ُ
إذا ك َ

السنين من أجلك .فماذا تُريدُ إ َذ ْن؟
وتدجينه آالف ِّ
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ّاجي من خالل
 -25هل يمكن الوقاية من َفيروس كورونا الت ّ
ّ
بالخل؟
تناول أدوية  VCأو  Banlangenأو تعقيم المنزل
إن معالجة َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ بأدوي ة  VCأو �Ban
ُ
في الواقعُ َّ ،
 langenغير ف َّع ٍ
ّ
بالخل إلى
ال .كذلك ،ال يمكن أن يؤ ِّدي تعقيم المنزل
ئوي النّاجم عن َفيروس كورونا الم ِ
ستجدّ والقضاء عليه.
الر ّ
ُ
منع االلتهاب ِّ
َنشر َّ
ال ت ُ
الشائعات حول أدوية الـ .Banlangen

ِ
ُحسن المناعة ،وال أن
ال ُيمكن ألدوية  VCأن ت ِّ
ئوي النّاجم عن َفيروس
الر ّ
تمنع االلتهاب ِّ
الم ِ
ستجدّ .
كورونا ُ
ال

30
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ّ
بالخل أن يؤ ِّدي إلى منع
ال ُيمكِن لتعقيم المنزل
ئوي.
الر ّ
االلتهاب ِّ

أش ُعر بالدُّ وار...

يمنع عدوى الفيروس.
ال ُيمكن للتّدخين أبد ًا أن َ
بووووم
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ِ
َستخد ُم الكُحول ال ّط ِّب ّي للتَّعقيم؟
 -26كيف ن

عند تعقيم المنزل ،سيختار الكثير من األشخاص استخدام مطه ٍ
رات
ِّ
ٍ
بشكل
يتم استخدامه
بي ،لكن إذا لم ّ
تحتوي على  %75من الكحول ال ّط ّ
ِ
السالمة العا ّمة.
فسوف يتس َّبب ذلك في َمخاطر على َّ
صحيحَ ،
أن الكحول ال ِّط ّب ّي
الرغم من َّ
ُيرجى االنتباه ج ِّيد ًا لما سأقوله .على َّ
أن هناك كثير ًا من األمور ا ّلتي ِ
يجب االنتباه إليها
مفيدٌ جدّ ًاَّ ،إل ّ
عند استخدامه.

الكحول ال ّط ّب ّي

تستخدم مطه ٍ
ِ
رات تحتوي على  %75من الكحول ال ِّط ّبي،
 -1ال
ُ ِّ

مع الكلور.

إن  %75من الكحول ال ّط ّبي ٌ
قابل لالشتعال.
َّ
لذا ،ينبغي َتو ِّخي َ
الحذر في تخزينه.

32

www.digital-future.ca

ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

 -2الكحول من الموا ّد القابلة لالشتعال .لِذاِ ،
ب إبقاؤه بعيد ًا عن
يج ُ

النَّار والموا ّد القابلة لالشتعال.

ال تفتح زُجاجة الكحول ال ّطبي أمام النّارِ ،
وأبقها بعيد ًة عن
ّ ّ

درجات الحرارة العاليةَ .ح ِ
ذار أن تضعها بالقرب من الموقد
أو سخّ ان الماء أو حوا ّفي التَّدفئة.

 -3عند استخدام الكحول ال ّط ِّبي في تطهير المنزل ،يجب فتح

النَّوافذ للتّهوئة.

لقد امتألت رائحة المنزل ك ّله بالكحول ال ّط ّبي .لذا،
يجب أن أفتح النافذة.
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 -4است ِ
ٍ
غمس ًة بالكحول ال ِّط ّب ّي لمسحها أو
َخد ْم قطعة
قماش نظيف ًة ُم َّ

رشها أو تطهيرهاّ ،
وإل َّ
ِّ
فإن تأثير اإليثانول في الهواء س َيرتفع ،ما قد يتس َّبب
باندالع حريق.

عند تنظيف األجهزة الكهربائية ،تأكَّد من فصلها عن ِمق َبس
ّ
تخف الحرارة عنها.
الكهرباء ومسحها بعد أن

ُخزن الكثير من الكحول ال ّط ّبي في المنزلَّ ،
ألن هذا قد يؤ ِّدي
 -5ال ت ِّ
ِ
السالمة العا ّمة و ُيهدِّ د باندالع حريق.
إلى َمخاطر على َّ
إن تخزين الكثير من الكحول ال ّط ّبي في المنزل
َّ
ِ
ب وخيمة.
أمر ُيمكن أن تنت َُج عنه عواق َ
ٌ

يا إلهي!
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ِ
الم ِ
ستجدّ ؟
 -27ماذا نأكل عندما ينتشر َوباء َفيروس كورونا ُ
وكيف؟

ِ ِ
البر ّية و ُمنتَجاتها ،بل
 -1ال تستهلك الحيوانات المريضة والحيوانات ّ
ِ
اشتر الدَّ ِ
ِ
متاجر تثق بنوع ّية منتجاتها .قبل
واجن ال ّطازجة والمث ّلجة من
طهها ج ِّيد ًا.
تناول الدَّ واجن والبيض والحليبُ ،ا ُ
ِ
والسكّين لمعالجة األغذية النَّيئة
 -2يجب فصل لوح تقطيع ال ّلحوم ِّ
ِ
يتم غسل اليدين خالل تجهيز األطعمة النَّيئة
وال َّطعام المطبوخ ،ويجب أن َّ

َّنت من َطهي
وإعداد ال ّطعام
المطهو .وحتّى في المناطق الوبائ ّية ،إذا تمك َ
ّ
ال ّلحوم جيد ًا أثناء عملية إعداد ال ّطعام ،ي ِ
ٍ
بأمان أيض ًا.
مكن َُك أن تتناو َلها
ُ
ّ
ّ

المطهو ج ّيد ًا.
ه ّيا لنستمتع بأكل ال َّلحم
ّ
إنّه لذيذ

ِ
الم ِ
ستجدّ
 -28كيف ُيمكن تجنُّب اإلصابة ب َفيروس كورونا ُ
العامة؟
عندما نذهب إلى األماكن ّ
البر ّية دون حماية.
 -1تجنَّب االتِّصال بحيوانات المزرعة أو الحيوانات ِّ
ِ
َّسوق والحافالت ومترو األنفاق وال ّطائرات وغيرها
 -2تجنَّب مراكز الت ُّ
ٍ
يتوجب عليك ارتداء
من األماكن المزدحمة .إذا َ
كنت بحاجة إلى الخروجَّ ،
قنا ٍع ٍ
واق للحدّ من خطر انتشار العدوى.

ٍ
قي أو
السعال أو العطسُ ،قم بتغطية أنفك بالكامل
ور ٍّ
بمنديل َ
 -3عند ُّ

الورقي المستخدَ م في
ثنيَ .بعدهاُ ،قم برمي المنديل
ّ
الم ّ
بِك ُّم كوعك َ
35
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السعال أو العطس ،فاغسل
صندوق القمامة المغ َلق على الفور .أ ّما بعد ُّ
المطهر ا ّلذي يحتوي على الكحول ال ِّط ّب ّي.
والصابون أو
ِّ
يدَ ْيك ج ِّيد ًا بالماء ّ
 -4اغسل َيد ْيك بعد ّ
الذهاب إلى المنزل ُم َ
باشرةً.

حمى أو غيرها من أعراض أمراض الجهاز
 -5إذا ك َ
ُنت تُعاني من ّ

المستمرةَ ،تو َّجه إلى المستشفى في الوقت
وخاص ًة :الحمى
سي،
ّ
ّ
التَّن ّف ّ
المناسب.

وسم وباء األمراض الم ِ
 -6خالل م ِ
عدية ،ينبغي تجنُّب لمس أو
ُ
َ
مصافحة جميع النّاس َقدر اإلمكان.
العامة.
ال بدّ من ارتداء األقنعة الواقية في األماكن ّ
ارت َِد القناع الواقي في المتاجر العا ّمة.
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ُعرض نفسك للخطر.
ال ت ِّ
ٍ
حفالت في أماكن انتشار الوباء.
ال ت ُِقم

ٍ
كل يا صغاري ،ال ي ِ
ّ
حفلة في
مكننا إقامة
ُ
الصعب.
هذا الوقت َّ

الضرورة.
ال مانع من تأجيل المواعيد عند َّ
ٍ
حفالت اآلن.
الجميع يتَّفق على أنّه ال ضرورة لحضور أي

استمتعوا بألعابكم المنزل ّية فال
داعي للمخاطرة.
َ
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ِ
الم ِ
ستجدّ
 -29كيف ُيمكن تجنُّب اإلصابة ب َفيروس كورونا ُ
في متاجر ال ّلحوم ال َّطازجة؟

ِ -1
اغس ْل يدَ َ
والصابون بعد مالمسة الحيوانات والمنتَجات
يك بالماء
َّ
الحيوانية مباشرةً ،وتجنَّب لمس العينين واألنف والفم ٍ
بأيد غير مغسولة.
ّ
 -2تجنَّب ُمال َمسة الحيوانات المريضة وال ّلحوم الفاسدة.
السوق.
َّب ُمال َمسة الحيوانات َّ
الصرف ِّ
الضا ّلة ومياه َّ
 -3تجن ْ
الص ّح ّي في ُّ

نتصرف مع ُم ٍ
صاب بِ ُح ّمى خفيفة؟
 -30كيف
َّ
غرفة جي ِ
ٍ
دة التَّهوئة بمفرده.
نضع المريض في
َ -1
ِّ

ثم نتَّفق معهم على اتِّخاذ
الرعاية ِّ
الص ّح ّيةَّ ،
 -2نحدِّ د عدد ًا من مقدِّ مي ِّ
حالة صحي ٍة جي ٍ
جميع اإلجراءات المطلوبة إلبقاء المريض في ٍ
دة ،منعزالً
ِّ ّ ِّ
الزيارات.
عن المرضى َذوي األمراض المزمنة ،ونمنع عنه جميع ِّ
 -3يجب أن يعيش أفراد أسرة المريض في ُغر ٍ
ف مختلفة ،ولكن إذا
َ
ٍ
فرد على ب ِ
كل ٍ
كانت ال ّظروف ال تسمح بذلكِ ،
عد ٍ
واحد على ّ
فأبق ّ
األقل
متر
ُ
من المريض.

اخرج
إذا لم ِ
أنز ْل من منزلي فلن
صاب بالعدوى.
ُأ َ
ألن َّك أخي ،ع َلي َك أن ت ِ
ُغادر.
ْ
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ال شيء ي ِ
وقفني.
ُ

كم أنا ُم ٌ
شتاق إلى الحرية!

ِ
حر ّيتي ّ
وإل سأموت.
أعطني ِّ

ماذا يفعل يا س ّيدي؟

إنّه لم ُيح َبس و ُيم ِّثل،
ولكنّه س ُيح َبس قريب ًا.
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 -4نق ِّلل من أنشطة المرضى ،ونخ ِّفف من عدد المناطق المشتركة
للمرضى و َذ ِويهم ،ونتأكّد من ّ
أن المناطق المشتركة مثل المطابخ

والحمامات ج ِّيدة التَّهوئة.
ّ

الرعاية والمريض في الغرفة نفسها ،يجب على
 -5عندما يكون ُمقدِّ م ِّ
ك َل ْي ِهما ارتداء قنا ٍع ٍ
ٍ
يتوجب
واق
قريب من الوجه بإحكام .وأثناء ارتدائهَّ ،
ضبط القناع على الوجه تمام ًا و ُيمن َُع لمسه .أ ّما إذا أصبح القناع ُمت َِّسخ ًا
كالسعال والعطس ،ف َي ِجب استبداله
سي ّ
بسبب بعض إفرازات الجهاز التن ّف ّ
على الفور ،والتَّخ ّلص منه بعد التَّطهير ،و َيجب أيض ًا تنظيف اليدين في

الوقت المناسب.

باش ٍر بالمريض أو ن ِ
ِّصال م ِ
 -6نن ِّظف يدَ ْينا بعد أي ات ٍ
ُدخله غرفة
ُ
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الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ
كورونا الم ِ
ستجدّ
ُ

4
العودة إلى المدرسة
َ
عند بدء المدرسةُ ،ي ِّ
ِّ
والط ّلب
ركز
المعلمون ّ
المدرسي .وهنا ،تزداد
الدوام
حد َسواء -على َّ
على ٍّّ
مخاطر اإلصابة بالعدوى من األمراض ،فكيف
ِ
طلب المدارس ُّ
تجنب خطر اإلصابة
يجب على ّ
َ
ستج ّد؟
الم ِ
بفيروس كورونا ُ

ه ّيا نذهب إلى المدرسة.

41

ستجدّ
الم َ
دليل الوقاية من َفيروس كورونا ُ

 -31ماذا تفعل في طريقك إلى المدرسة؟
الص ّح ّي.
العزل ِّ

ِ
نصح َّ
تستخدم وسائل النّقل العا ّم عند ّ
الذهاب
بأل
 -1إذا ك َ
ُنت طالب ًاُ ،ي َ

فضل أن تسير على قدميك إذا أمكن ،أو اركب حافل ًة
من المدرسة ،بل ُي َّ
الخاصةِ ،حرص ًا على تجنُّب اإلصابة
مدرس ّي ًة ُمع َّقم ًة أو س ّيارة والِدَ ْيك
ّ
بالوباء.
اضطررت إلى ركوب إحدى وسائل النّقل العامِ ،
ارتد قناع ًا واقي ًا
 -2إذا
َ
ّ
َّب لمس وسيلة النّقل ا ّلتي تركبها ب َيدَ ْيك.
وتجن ْ
تنس أن ترتدي قناع ًا واقي ًا.
عند الخروج ،ال َ

 -3عند دخول المدرسة ،ينبغي أن يق َبل ال ّط ّلب بِ َو ْع ٍي ُ
ضوع الختبار
الخ َ

درجة الحرارة .إذا كانت درجة حرارة ال َّطالب أكثر من  37.2درج ًة°م،
للراحة.
ُي َ
نصح بالعودة إلى المنزل والخلود ّ
ِ -4
أحض ْر ُمع ِّقم اليدَ ْين أو الكحول ال ّط ّبي إلى المدرسة.
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العامة في المدارس؟
 -32كيف نقوم بتعزيز ِّ
الص ّحة ّ

يتوجب علينا الحفاظ على البيئة المدرس ّية نظيف ًة ،وتحديد ًا:
-1
َّ
والحمامات ،والمكتبات ،وغرف نوم
وممرات المدرسة،
الصفوف،
ّ
ّ
ّ
ال ّط ّلب (إن ُو ِجدَ ت) والمباني المدرس ّية واألماكن العا ّمة األخرى،
المطهرات والمع ّقمات بانتظام.
واستخدام
ِّ
كل مع ِّلم أن يفتح نوافذ ص ّفه للتَّهوئة  3مر ٍ
 -2ينبغي على ّ
ات في اليوم
ّ
الواحد على األقل ،ويلتزم التَّدفئة أثناء التَّهوئة.

 -3ال بدّ من إجراء حملة تنظيف يوم ّية على المكاتب والكراسي في

بالمطهرات والمن ِّظفات ّ
اللزمة.
الصفوف وتعقيمها
ِّ
ّ

 -4ال بدّ من تجهيز المناطق العا ّمة في المدرسة بالكحول ال ّط ّب ّي
مطهرة ،أو مع ّقم اليدَ ْين.
المحتوي على موا ّد ِّ
ٍ
حاوية للقمامة أو س ّلة مهمالت خاصة لجمع األقنعة
ُ -5قم بإعداد
المتَّسخة والنّفايات بدالً من رميها على األرض.

ِ
استخدم مناديل
عليك االهتمام بالنَّظافة .لذا،
ُمع َّقم ًة أو مع ِّقم ًا لليدَ ْين.

مرحب ًا يا عزيزي ،تو َّق ْ
ف عن لعق يدَ ْيك،
ِ
واستخدم ُمع ِّق َم اليدَ ْين.
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الص ّ
ف؟
 -33ماذا ينبغي أن تفعل في ّ

ِ
الرذاذ.
الص ّ
 -1ارتَد قناع ًا واقي ًا في جميع أنحاء َّ
ف لتجنّب انتشار َّ
مسافة ٍ
ٍ
آمنة بينك وبين ال ّط ّلب.
 -2حافِ ْظ على

وتداو ْلها مع
اهتم ج ّيد ًا بالنَّظافة عند توزيع الكتب والموا ّد التّعليم ّية
َ
ّ -3
ِ
المطهر
ستخدم ًا
ف ُم
الص ّ
ّ
ال ّط ّلب ،واغسل يدَ ْي َك ج ّيد ًا بعد انتهاء وقت ّ
ال ّط ّب ّي.
ٍ
ٍ
السعال أو العطسِّ ،
منشفة
ورقي أو
بمنديل
غط فمك وأنفك
ّ
 -4عند ّ
نظيفة ،وتجنَّب لمس عينيك وأنفك وفمك بِ َيدَ ْيك.

ِ
الصفوف؟
 -34كيف تقوم باألنشطة المدرس ّية بين ّ

ِ -1
ارتد قناع ًا واقي ًا في األماكن المفتوحة ،كالملعب أو صالة األلعاب
ٍ
ٍ
وأنشطة ال تحتاج إلى
ألعاب
الرياض ّية الدّ اخل ّية ،وانصح بممارسة
ِّ
تجم ٍ
عات.
ّ
الرياض ّية والتَّع ّلم ،ويجب أن تكون
ْ -2
أج ِر ترتيب ًا معقوالً لألنشطة ِّ

الرئيس خالل فترة االستراحة.
األنشطة الهادئة هي الجزء ّ
ِ
ٍ
ِ -3
ٍ
األنشطة َّ
الشا ّقة.
معتدل ،وتجنَّب
بشكل
الرياضة
اقترح ممارسة ِّ
ِ -4
المدرسي.
اغس ْل يدَ ْيك فور انتهاء النّشاط
ّ

ِ
ب الدِّ راسة
ُأح ُّ
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 -35ماذا تفعل عندما تتناول طعام الغداء؟

ٍ
السالمة العا ّمة.
 -1تح َّق ْق من سالمة الموا ّد الغذائ ّية الخام بِد ّقة لضمان َّ
ِ -2
اقتر ْح أن تقوم المدرسة بتطبيق نظام تقديم ال ّطعام وتوزيع طعام

ٍ
موحد.
الغداء على ال ّط ّلب
بشكل َّ
ٍ
دفعات لتجنُّب تركيز ال ّطالب في منطقة تناول
تناو ِل ال ّطعام على
َ -3
ال ّطعام ،وتأكّد من سالمة منطقة تناول ال َّطعام وأدوات المائدة.

ّ
والطلب؟
 -36كيف نضمن سالمة المع ِّلمين
 -1يجب إعداد بطاقة واحدة ّ
لكل طالب ،ونظام تسجيل ،ونظام تفتيش
خاصة ّ
الصباح وال ّظهر ،إضاف ًة إلى إعداد ِس ّ
بكل
صح ّية ّ
جلت ّ
عند فترتَي ّ
طالب ِ
وس ّ
غاب فيها عن المدرسة.
جل باأليّام ا ّلتي َ
ّ
والسعال واإلجهاد
بالحمى
والطلب
 -2عندما يصاب المع ّلمون
ُّ
ّ
ٍ
وأعراض أخرى ،يجب عليهم إبالغ المدرسة بذلك على الفور،
واإلسهال

َّوجه إلى المستشفى في أقرب وقت.
والت ُّ
لصحة ال ّط ّلب النّفس ّية والعقل ّية ،وتدريب
 -3ينبغي إيالء االهتمام
ّ
بصحة ال ّطالب النّفس ّية والعقل ّية ،وتأهيل غيرهم
المع ّلمين على االهتمام
ّ
من االختصاص ِّيين المهن ِّيين لتوجيه المعلمين وال ّط ّلب مع ًا بهدف تعزيز

الصح ّية ،وإجراء المشورة النّفس ّية ،وتجنُّب ُّ
الذعر من عدوى
الوقاية ّ
اإلصابة باألمراض.
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5
اليومي
العمل
ّ
أن المعركة ِض ّد األوبئة واألمراض
الرغم من َّ
على َّ
تستمر .لذا ،يطرح
بد للحياة أن
لم
ِ
تنته بعد ،ال ّ
ّ
التالي نفسه :خالل فترة انتشار وباء َفيروس
السؤال ّ
ُّ
مكن ُّ
تجنب اجتياح
ستج ّد ،كيف ُي ِ
الم ِ
كورونا ُ
َ
فعال عند العودة إلى مدينتنا
الفيروس بشكل ّ
اليومي؟
العاملة ومراكز عملنا
ّ
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 -37ماذا تفعل في طريق العودة من العمل؟
ِ -1
َّب ركوب وسائل النّقل
حاول العودة بنفسك من العمل ،وتجن ْ
العا ّم مع أحد.
السيارة إلى المنزل بنفسك .من
اختر قيادة َّ
األفضل لك ّأل ترافق أحد ًا.
السير بمفردي.
أريدُ َّ

ٍ
السريع،
 -2اركب قطار ًا أو ِّ
أي وسيلة أخرى من وسائل النّقل ّ
مع المو َّظفين هناك لقياس درجة حرارتك ِعندَ دخول المح ّطة
وتعاو ْن َ
َ
والخروج منها.
تعاو ْن مع المفتِّشين لقياس درجة حرارتك
َ
السفر بواسطة
وتسجيل دخولك عند َّ
وسائل النّقل العا ّم.

أريد فقط أن أكون
مواطن ًا صالح ًا.

افتح فمك.
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مسافة ٍ
ٍ
آمنة مع اآلخرين عند االصطفاف.
 -3حافِ ْظ على
الق ّفاز والق ّبعة وال ّن ّظارة الواقية ك ّلها وسائل
حماية كاملة لنا لنكون في أمان.

ما هذا يا عزيزي؟

إنّك تبدو كالمومياء؟!

ِ
وحاو ْل توفير مياه َّ
الشرب
موزعات المياه العا ّمة،
 -4تجنَّب استخدام ِّ

أو شراء المياه المع َّبأة في زجاجات.

ٍ
ِ
خاص ٍة
أحضر المياه المع َّبأة في زجاجات ّ
ِ
تناول ال ّطعام في ال ّطريق.
بك،
وحاو ْل عد َم ُ
غررررررر
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 -5ق ِّلل من تناول ال َّطعام أثناء الرحالت ،وتجنَّب خلع ِ
القناع قدر
َ
ْ
المتكرر بين اليدَ ْين والفم واألنف والعينَ ْين.
اإلمكان ،وتجنَّب االتّصال
ِّ
اعتن بنظافة يدَ يك أو ِ
ِ
ارتد ق ّفازين ،وال تلمس
ْ
ِ
وأنفك ب َيدَ ْي َ
َ
َ
الس ّيارة
ك،
فمك
وحاو ْل َّأل تلمس َّ
غيرها من األشياء.
أو َ
مياو ...مياو

ال تلمسني

مطهر
ِّ

مطهر
ِّ

تتحرك
الممرات ا ّلتي
 -6احرص على االبتعاد قدر اإلمكان عن
ّ
ّ
ٍ
تكر ٍر ،وق ِّلل من تَجوالِ َك ذهاب ًا وإياب ًا بين
فيها حشود النّاس
بشكل ُم ِّ
العربات أو الكابينات.

السفر والهواتف المحمولة ،مع
تنس
ال َ
تعقيم حقائب َّ
َ
التّركيز على المقابض ا ّلتي ت ِ
ُمسك بها هذه األشياء.

 -7ع َّقم الموا ّد المحمولة بعد الوصول إلى المنزل.
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 -38ماذا ينبغي أن تفعل أثناء طريقك إلى العمل؟
ٍ
بشكل صحيح ،ويجب أيض ًا
ّأوالً ،يجب ارتداء األقنعة الواقية ال ّط ّب ّية

تجنّب وسائل النّقل العا ّم قدر اإلمكان في الطريق إلى العمل .كذلك،
ٍ
خاص ٍة بالعمل .وفي حال اض ُطررت إلى
بالسير أو ركوب س ّيارة ّ
ُيوصى َّ
استخدام وسائل النّقل العا ّم ،ف َي ِجب عليك ارتداء قنا ٍع واق طوال الرحلة،
الس ّيارة بِيدَ ْيك.
وتجنُّب لمس ّ
أي شيء على َّ

 -39ماذا تفعل عند ُدخولِ َ
ك مبنى المكاتب؟

قبل الدّ خول إلى مكان عملك في مبنى المكاتب ،تق َّبل َبو ٍ
عي إجراء

اختبار فحص درجة حرارة الجسم .إذا كانت درجة حرارة جسمك طبيع ّي ًة،

يمكنك عندها أن تستأنف عملك في المبنى ،وال تنس أن تذهب إلى

الحمام لغسل يدَ ْيك .أ ّما إذا
تجاوز ْت درجة حرارتك °37.2م ،فال تذهب
َ

توجه إلى المنزل للراحة ،أو اذهب إلى المستشفى
إلى المبنى للعمل ،بل َّ

إذا لزم األمر.

 -40ماذا تفعل عند ُدخولِ َ
ك مكتبك؟

ٍ
أن َّ
مقر عملك في مبنى المكاتب والتَّح ُّقق من ّ
َ
شيء
كل
بعد
دخولك ّ

طبيعي ،يمكنك الدّ خول إلى مكتبك للعمل .يجب أن ّ
تظل بيئة المكتب
ٌّ
ٍ
ٍ
نظيفة .لذاُ ،يوصى بِت ِ
تتراو ُح بين َ 20و30
مرات يوم ّي ًا لمدّ ة َ
َهوئتها ثالث ّ
دقيق ًة في ّ
مرة ،مع المحافظة على الدِّ فء عند التَّهوئة.
كل ّ

 -41ماذا تفعل عند ُحضور اجتما ٍع ما؟
فضل ارتداء األقنعة الواقية وغسل األيدي
عند حضور أي اجتماعُ ،ي َّ

وتطهيرها قبل الدّ خول إلى غرفة االجتماعات .يجب أن تكون المسافة
بين األشخاص المجتمعين أكثر من ٍ
متر واحد ،كذلك يجب تقليل وقت
االجتماع والتّحكّم به ،وفي حال طال وقت االجتماع كثير ًا يجب فتح

مر ًة واحدة .وبعد االجتماع  ،يجب
النَّوافذ وتهوئة غرفة االجتماعات ّ

تعقيم األثاث .كذلك ،يجب أن تُن َقع أدوات ُشرب ّ
الشاي في الماء
غلي للتَّطهير.
الم ّ
َ
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 -42ماذا ينبغي أن تفعل أثناء طريقك إلى العمل؟

تنقسم قاعة ال َّطعام إلى ِ
أماكن عديدة عليها وجبات ال ّطعام ،لتجنّب

مر ًة واحد ًة في اليوم الواحد
يتم تطهير قاعة ال َّطعام ّ
َّجمع المك ّثفّ .
الت ُّ
والكراسي بعد االستخدام .كذلك ،ينبغي تعقيم أدوات
وتطهير ال ّطاوالت
ّ
ٍ
حرارة عالية ،و ُيمنَع خلط المواد الغذائ ّية الخام بال َّطعام
المائدة على درجة
ِ
واقتر ْح تحضير األطعمة الغذائ ّية
المطبوخ ،وتجنَّب أكل ال ّلحوم النَّيئة،
الخفيفة والمستساغة.

مطهو ٌة بإحكام.
إن قطعة الدَّ جاج هذه
َّ
َّ
تذو ْقها ،إنَّها لذيذ ٌة جدّ ًا،
َّ
وسنكون أصدقاء.

 -43ماذا تفعل في طريقك إلى العمل؟
ِ
أوالًِ ،
وارتد قناع ًا ط ِّب ّي ًا واقي ًا قبل َّ
الذهاب إلى
اغس ْل يديك قبل الخروج،
ّ
العمل .وبعد العودة إلى المنزل اخلع القناع ،ثم ِ
اغس ْل يدَ ْي َك وع ِّق ْم ُهما
َّ
ِ
يتضمن  %75من
مطهر ًا
بالمطهر .كذلك ،استَخد ْم مناديل مع َّقم ًة أو ِّ
ِّ
َّ
الكحول ال ّط ّب ّي لمسح الهواتف المحمولة والمفاتيح ،وحافِظ على تهوئة
ّجمعات.
الغرفة التي
ُ
تجلس فيها ونظافتها ،وتجنَّب الت ّ
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العامة؟
شتريات ّ
بالم َ
 -44كيف تقوم ُ
ذهبت لشراء بعض المشتريات العا ّمة خارج مكان العمل ،يجب
إذا
َ
ٍ
ابق أكثر من ٍ
واحد بعيد ًا
متر
بي لتجنُّب الحشودَ .
عليك ارتداء القناع ال ّط ّ
ٍ
ٍ
طويلة.
لفترة
عن الجميع ،وتجنَّب البقاء في األماكن العا ّمة

تتدرب أثناء العمل؟
 -45كيف َّ

بشكل م ٍ ِ ِ
ِ
صحة الجسم وإبقائه في
الرياضة
عتدل للحفاظ على ّ
ٍ ُ
مارس ِّ
ٍ
ٍ
انخفاض
المفرطة ،ا ّلتي تؤ ِّدي إلى
الرياضة
َ
حالة ج ّيدة ،وتجنَّب ممارسة ِّ
في ُق ِ
المناعي للجسم.
درة الجهاز
ّ

العامة؟
 -46كيف
تتصرف في األماكن ّ
َّ
والممرات وقاعات االجتماعات
يجب تعقيم المناطق العا ّمة كالمداخل
ّ
ِ
المطهرات ّ
والحمامات وما إلى ذلكّ ،
كل يوم.
برش
والساللم
ّ
ّ
والمصاعد َّ
ٍ
كذلك ،يجب فصل أواني التَّنظيف المستخدَ مة في ّ
منطقة لتجنُّب
كل
الخلط بينها وبين األواني األخرى.

بغر ِ
ض
السفر َ
 -47ما اإلجراءات المطلوب اتّخاذها أثناء َّ
العمل؟
مطه ٍر يحتوي على  %75من الكحول ال ّط ّب ّي لمسح
ُيوصى باستخدام ّ

بالسفر
وتطهير مقابض أبواب الحافالت الدَّ اخل ّية والخارج ّية
ّ
الخاصة َّ
سمي .عالو ًة على ذلك ،يجب على المو َّظفين ارتداء األقنعة الواقية
الر ّ
َّ
عند ركوب الحافلة المكّوك ّية.
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 -48ما ا ّلذي ينبغي على مو َّظفي الدَّ عم القيام به؟

على سبيل المثال ،يجب أن يرتدي مو َّظفو الخدمة ومو َّظفو األمن
مسافة ٍ
ٍ
آمنة مع الناس.
والتَّنظيف األقنعة الواقية أثناءالعمل ،و ُيحافظوا على
ٍ
أقنعة
الموردين ارتداء
كذلك ،يجب على َم ْن يشترون من دكاكين العمل أو
ِّ
ازات م ّطاطي ٍة ي ِ
واقية وق ّف ٍ
ٍ
مكن التَّخ ّلص منها لتجنُّب مالمسة اليد مباشر ًة
ّ ُ
ل ّلحوم ال ّطازجة وموا ّد الدّ واجن ،وغسل األيدي وتعقيمها في الوقت

عمال النّظافة أيض ًا ارتداء
المناسب بعد إزالة الق ّفازات ،ويجب على ّ
ق ّف ٍ
ازات م ّطاط ّي ٍة يمكن التَّخ ّلص منها عند العمل ،وغسل وتعقيم أيديهم
ٍ
واقية أثناء العمل،
بعد العمل ،ويجب على أفراد األمن ارتداء أقنعة
واالستعالم بجدِّ ّي ٍة عن الغرباء وتسجيل حاالتهم ،واإلبالغ في الوقت
ٍ
طبيعي.
شيء غير
أي
المناسب عن ّ
ّ

الرسم ّية؟
 -49ماذا تفعل في الزِّيارات ِّ

ٍ
ٍ
ٍ
عمل رسم ّية
أي زيارة
يجب على األفراد َّأوالً ارتداء أقنعة واقية عند ّ

يقومون بها .قبل الدّ خول إلى مبنى المكاتب ،تتم َّثل الخطوة األولى في

أي اتّصال
إجراء اختبار قياس درجة الحرارة ،والتَّأكّد ما إذا كان هناك ّ
ٍ
بمنطقة ّ
الحمى
ظهور ألعراضه مثل:
تفشي وباء كورونا أو كان ُهناك أي
ّ

والسعال وضيق التّن ّفس ،إضاف ًة إلى التّأكّد من َّأل تتجاوز درجة حرارة
ّ
الجسم °37.2م .وفي ّ
ظل الظروف العادية ،يمكنك أن تدخل مبنى العمل.

 -50ما ا ّلذي ينبغي عمله عند تسليم الوثائق والمستندات؟

ٍ
مستندات ورقية ،فيجب غسل اليدَ ْين قبل
احتجت إلى أ ّية وثائق أو
إذا
َ

تسليم تلك الوثائق وبعده ،ويجب ارتداء األقنعة الواقية عند تسليم
المستندات.
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 -51كيف نُع ِّقم الهواتف؟
في ّ
مر َت ْين في اليوم الواحد
الشركاتُ ،يوصى بمسح الهواتف األرضية َّ
بمطه ٍ
رات تحتوي على  %75من الكحول ال ّط ّب ّي ،و ُيمكن زيادة عدد
ِّ
مرات المسح إلى أربع مر ٍ
ات في حال استخدام هذه الهواتف.
ّ
ّ

 -52كيف نُع ِّقم مك ِّيف الهواء؟

مهم من حماية منطقة العمل .إذا كان
تعقيم مك ِّيف الهواء هو أيض ًا جز ٌء ٌّ
بشكل طبيعيِ ،
ٍ
فعندَ ها يجب
المركزي يعمل
ملف مروحة نظام التّكييف
ّ
ّ
ّ
رتجع بانتظام ،و َي ِجب استخدام
الم َ
خرج الهواء ُ
تطهير منفذ إمداد الهواء و َم َ
ٍ
طبيعي .أ ّما في حالة انتشار
بشكل
المركزي
َّقي في التَّكييف
ّ
ّ
نظام الهواء الن ّ
الوباء ،فال ت ِ
ف تشغيل المروحة ،ويجب إغالق فرع العادم بعد إخالئه
ُوق ْ

ّقي بعد فترة
من المو ّظفين ،كذلك يجب إغالق نظام عادم الهواء الن ّ
التّشغيل ،ويجب تطهير نظام الهواء بالكامل لضمان تشغيل نظام الهواء
ّقي بالكامل.
الن ّ

 -53كيف نتعامل مع األقنِعة المسته َلكة؟
خالل فترة الوقاية من الوباءُ ،أنتِ َج الكثير من األقنعة الواقية ،فكيف
ِ
يتوجب عليهم
يجب أن نتعامل معها؟ بالنِّسبة إلى األشخاص األص ّحاءَّ ،
ثم رميها في صندوق القمامة،
َّأوالً إزالة األقنعة قبل تنظيف اليدَ ْين وبعدهَّ ،
وأخير ًا تعقيم صندوق القمامة مر َتين يومي ًا باستخدام مطه ٍ
رات تحتوي
ّ
ّ
َّ ْ
على  %75من الكحول ال ّطبي ومطه ٍ
رات تحتوي على الكلور .كذلك،
ِّ
ّّ

يجب عدم إهمال األقنعة ا ّلتي ترتديها الحاالت المشت َبه في إصابتها
يتم التَّخ ّلص
بال َفيروس ،حيث ينبغي اعتبارها نُفاي ًة ط ّب ّية ،وبالتّالي يجب أن ّ
ٍ
الخاصة بالنّفايات ال ِّط ّب ّية ،دون أن
بشكل صار ٍم وفق ًا لإلجراءات
منها
ّ
تدخل ُس َ
ُ
َّداول.
وق الت ُ
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6
العالج من األعراض
ِ
مبكر إذا
وقت
ُصب بالهلع.
ِ
استشر الطبيب في ٍ
ٍ
ال ت َ
كانت لديك أعراض َ
الفيروس.

ٍ
ٍ
شبيهة بأعراض
أعراض
يجب على المرضى ا َّلذين يعانون من
َفيروس كورونا َّ
الذهاب إلى المستشفى إلجراء الفحوصات
َّ
اللزمة في الوقت المناسب.

ال تخَ ْ
ف منّي .أنا فقط أبدو جدِّ ّي ًا،
رقيق جدّ ًا.
لكنّي في الحقيقة ٌ
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 -54متى ترى طبيب ًا لعالج األعراض؟
ئوي النّاجم عن َفيروس كورونا
الر ّ
الرئيسة لمرض االلتهاب ِّ
األعراض َّ
الم ِ
الحمى والتَّعب والتهاب الحلق ،إضاف ًة إلى بعض
ستجدّ  ،هي:
ّ
ُ
الجاف وضيق
كالسعال
سي،
ّ
ّ
األعراض األخرى ألمراض الجهاز التَّن ّف ّ
َّدريجي .أ ّما األعراض َّ
الشديدة لهذا المرض ،فهي :اإلصابة
التَّن ّفس الت
ّ

األيضي
والحماض
بمتالزمة َّ
والصدمة اإلنتان ّيةُ ،
الضائقة التَّن ّف ّس ّية الحا ّدةَّ ،
ّ
ا ّلذي يصعب عالجه ،إضاف ًة إلى ضعف التَّخ ّثر أو نقص األكسجين في

الدَّ م ،في حين َّ
حمى.
أن بعض المرضى تكون لديهم
ٌ
أعراض خفيف ٌة دون ّ
ٍ
وبنظرة عا ّمة ،يتب ّين لنا َّ
أن معظم المرضى حالتهم ال تكون خطِرة ،ولدَ ْيهم
ٍ
فرص كبرى ّ
حالة
للشفاء ،بخالف البعض اآلخر ا ّلذي يكون أفراده في
ٌ
ٍ
وهنا ،ال بدّ من توضيح ٍ
مهم ،وهو َّ
أن ظهور أعراض
حرجة ويموتونُ .
أمر ّ

بالضرورة َّ
أن
والسعال
ّ
الجاف ال يعني َّ
الحمى والتَّعب والتهاب الحلق ُّ
ّ

مصاب ب َفيروس كورونا .ومع ذلك ،إذا كان المريض يعاني من
صاحبها
ٌ

أعراض
الحمى وارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من °37.3م ،وضيق
ّ
سي الحاد ،وكان
والسعال ،وغيرها من أعراض التهاب الجهاز التَّن ّف ّ
التَّن ّفس ّ

هذا المريض مسافر ًا أو ُمقيم ًا في مناطق انتشار الوباء أو المناطق المحيطة

لحمى مع أعراض التهاب الجهاز
تعرضوا ّ
بها ،أو كان من المرضى ا ّلذين َّ

سي من المنطقة الوبائ ّية والمناطق المحيطة بها في غضون  14يوم ًا
التَّن ّف ّ
ِ
المؤسسات ال ّط ِّب ّية
يتوجه إلى
قبل ظهور المرض عليه ،فعندَ ها يجب أن ّ
َّ
الفوري للتَّحقيق والتَّشخيص والعالج.
المتخصصة والخضوع
ّ
ِّ

 -55ما اإلجراءات ا ّلتي ِ
يجب اتّخاذها عند طلب العالج ال ّط ّب ّي؟
ٍ
َ
عليك اختيار
يتوجب
 -1في حال وجود أ ّية
أعراض للفيروس لدَ يكَّ ،
متخص ٍ
الحمى أيض ًا.
يتضمن عياد ًة لمعالجة
ص
مستشفى
ِّ
ّ
َّ
ً
ِ -2
ارتد القناع الواقي خالل طريقك إلى المستشفى وطوال فترة
العالج ال ِّط ّب ّي.

 -3تجنَّب وسائل النَّقل العا ّم ،أو ات َِّصل بس ّيارة
ِ
خاص ًة لنقل المرضى،
استخدم س ّيار ًة
اإلسعاف ،أو
ّ

وافتح النَّوافذ إن أمكن أثناء ال ّطريق.
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ِ
سي بتنظيف يدَ ْي َك في جميع األوقات،
 -4حاف ْظ على نظافة جهازك التَّن ّف ّ

والبقاء بعيد ًا عن اآلخرين (متر واحد على األقل) قدر اإلمكان أثناء
الوقوف ،أو الجلوس ،وفي طريقك إلى المستشفى .كذلكِ ،
ابتعد عن
جهات االتّصال الوثيقة بالمرض.

ٍ
ٍ
سي أو
 -5يجب تنظيف وتطهير أي
سطح َّ
ملوث بإفرازات الجهاز التَّن ّف ّ
سوائل الجسم بمطه ٍر يحتوي على ماد ٍة مبي ٍ
ضة ُمخ َّففة.
َّ ُ ِّ
ِّ
 -6أثناء العالج ال ِّط ّب ّي ،يجب أن تكون حالة المريض وعمل ّية المعاملة

السفر واإلقامة الحديث في المنطقة الوبائ ّية
َّ
مفصل ًة بصدق ،خاص ًة :تاريخ َّ

المرتفعة والمناطق المحيطة بها ،وتاريخ االتّصال بمرضى االلتهاب
المشتَبه فيهم ،وتاريخ لمس الحيوانات (إذا ُو ِجد).
الر ّ
ئوي أو المرضى ُ
ِّ
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الربيع في النّهاية ،وستنتهي المعركة مع
سيأتي َّ
وحتى يأتي ذلك اليوم،
َفيروس كورونا .من هناّ ،
َّ
جي ٍد
واحد منّا من القيام
كل
نأمل أن
يتمكن ّ
ٍ
بعمل ِّ
ٍ
علمي ،ويتجاوز هذه األ ّيام
بشكل
في مجال الوقاية
ٍ
ّ
وأمان في هذه الحرب َّ
الشرسة مع هذا
الصعبة
ٍ
َّ
بسالسة ٍ
يوم أفضل.
الفيروس بدون ّأي خسائر ،وغداً ٌ

