
 األسئلة الشائعة العامة 
 

 )؟ 19-(كوفید 2019ما ھو مرض فیروس كورونا المستجد 
 

ھناك أنواع عدیدة من فیروسات كورونا البشریة بعضھا یسبب أمراضا خفیفة األعراض في الجھاز التنفسي العلوي. ومرض  
ھو مرض جدید ناتج عن فیروس كورونا مستجد (أو جدید) لم یظھر قبل ذلك على البشر. اكتشف مرض فیروس   19-كوفید
في ووھان بالصین وانتشر في جمیع أنحاء العالم حتى الوالیات   بعد تسببھ في تفشي مرض تنفسي ظھر ألول مرة 19-كوفید

على   CDCالمتحدة. یمكنك االطالع على آخر تحدیثات ملخص الوضع على موقع مراكز التحكم في األمراض والوقایة منھا 
 .2019فیروس كورونا المستجد  موقعھا 

 
 ما ھو مصدر الفیروس؟

 
فیروسات كورونا فصیلة كبیرة من الفیروسات شائعة االنتشار بین البشر والعدید من الحیوانات ومنھا الجمال والماشیة  

في الصین بسوق كبیرة   19-والقطط والخفافیش. وفي مرحلة مبكرة ارتبط العدید من المصابین في بؤرة تفشي جائحة كوفید
جح انتقال الفیروس من الحیوان إلى اإلنسان. وبعد ذلك ازداد عدد المرضى للمأكوالت البحریة والحیوانات الحیة مما یر

المصابین ممن ال تربطھم صلة بأسواق الحیوانات مما دل على انتقال العدوى من اإلنسان إلى اإلنسان. ثم انتقلت العدوى  
 بالفیروس بین البشر إلى خارج الصین ووصلت إلى الوالیات المتحدة.

  
 جائحة عالمیة؟  19-وس كوفیدما معنى أن فیر

 
الجائحة ھي التفشي العالمي للمرض. تحدث الجائحة عندما یظھر فیروس جدید ویصیب اإلنسان وتنتقل عدواه بین البشر. في  

البدایة انتشر الفیروس الجدید في جمیع أنحاء العالم بسبب ضعف المناعة الموجودة لمحاربتھ أو عدمھا. فالفیروس المسبب  
یصیب الناس وینتقل من شخص إلى آخر بكل سھولة من خالل رذاذ الجھاز التنفسي. وقد اكتشفت حاالت   19د لمرض كوفی

 اإلصابة بھ في معظم دول العالم ومنھا الوالیات المتحدة والتي سجلت حاالت مكتشفة في جمیع والیاتھا الخمسین.
  

 ؟ 2019-ما ھي أعراض مرض كوفید
 

ظھرت على المصابین بالفیروس أعراض مرض تنفسي خفیفة إلى حادة منھا الحمى والسعال وضیق التنفس واألزمة التنفسیة  
یوما بعد اإلصابة. اتصل بمقدم خدمات رعایتك الصحیة لالستشارة إذا شعرت بأنك قد أصبت   14-2المحتملة خالل 

 صعوبة التنفس. بالفیروس وظھرت علیك أعراض الحمى أو أعراض السعال أو
 

 ؟ 19-كیف ینتشر فیروس كوفید
 

یمكن أن ینقل العدوى لآلخرین، لذلك توصي   19-ثبت أن عدوى الفیروس تنتقل بین البشر. فالشخص المریض بفیروس كوفید
بعزل المصابین في المستشفى أو في منازلھم (حسب حدة المرض) حتى یتعافون من   CDCمراكز التحكم في األمراض 

صیرون ال یشكلون خطرا بإصابة غیرھم بالعدوى. فیروسات كورونا البشریة تنتقل في العادة عبر الجو بسبب  المرض وی
السعال والعطس. تختلف مدة اإلصابة الفعلیة باختالف األشخاص لذلك یتخذ قرار خروج الشخص من العزل لكل حالة على 

ي الصحة العامة. وذلك یتضمن النظر في خصوصیات كل حالة  حدة بالتشاور مع األطباء وخبراء الوقایة من العدوى ومسؤول
توجیھات مراكز الوقایة من األمراض  ومنھا حدة المرض وعالمات وأعراض المرض ونتائج التحالیل المختبریة للمریض.  

CDC الحالیة تنفذ حسب كل حالة على حدة وتتضمن استیفاء جمیع الشروط التالیة:  لخروج األشخاص من العزل 
 

 ساعة على األقل. 72تعافي المریض من الحمى وعدم حاجتھ إلى تناول األدویة المخففة لھا لمدة  •
 اختفاء األعراض لدى المریض شاملة السعال. •
ساعة على  24أن تكون نتائج اختبار الفیروس سلبیة من مسحتین تنفسیتین متتالیتین على األقل یفصل بین أخذھما  •

 األقل.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html


 أیام على األقل منذ بدایة ظھور المرض على المریض. 7مرور  •
 

ي الوقایة لجمیع الحاالت.  ھذه التوصیة مقدمة للمساعدة في الوقایة لمعظم حاالت االنتشار الثانوي، رغم أنھا قد ال تساعد ف
 یعتبر خطر انتقال العدوى بعد التعافي أقل في الغالب من خطر العدوى أثناء مرض الشخص. CDCفبحسب مراكز 

 
 یعتبر الشخص الخارج من العزل ال یشكل خطًرا بنقل العدوى لآلخرین.

 
 ؟ 19-كیف یجرى تشخیص كوفید

 
یجرى التشخیص من خالل الفحوصات المختبریة لمسحات مأخوذة من الجھاز التنفسي. بعض سالالت فیروسات كورونا  

تسبب الزكام الشائع وقد تظھر نتیجة الفحوصات التي یجریھا مقدم خدمات الرعایة الصحیة للمریض إیجابیة لھذه األنواع من  
 الفیروس.

  
 أن یكون مریًضا؟ ھل یمكن أن ینقل الشخص الفیروس دون 

 
یظل من الممكن أن ینقل الفیروس. فالحفاظ   19-، الشخص الذي ال تظھر علیھ أعراض فیروس كوفیدCDCبحسب مراكز 

على النظافة الشخصیة والتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات یمكنھ المساعدة في الوقایة من خطر العدوى من الغیر وكذلك 
 التسبب في انتشار المرض للغیر.

  
 ما ھو التباعد االجتماعي؟ 

 
أقدام على األقل بین األشخاص   6لتباعد االجتماعي ھو قصد التباعد الجسدي بین الناس لتجنب العدوى. فالحفاظ على مسافة ا

. ومن األمثلة األخرى للتباعد االجتماعي الرامیة إلى تجنب الحشود واألماكن  19-یقلل احتماالت اإلصابة بفیروس كوفید
ان العمل وإغالق المدارس والتحول إلى الدراسة عبر اإلنترنت والتواصل مع  المزدحمة العمل من المنزل عوًضا عن مك

األحباء باستخدام األجھزة اإللكترونیة بدًال من التالقي الشخصي وإغالق دور العبادة وإلغاء االجتماعات والفعالیات الشخصیة  
 أو تأجیلھا.

 بم توصي الوالیة بشأن التباعد االجتماعي؟ 
 

. للمزید من المعلومات عن التدابیر االحترازیة  19-بمسافة ست أقدام أو أكثر مھم للغایة لمنع انتشار كوفید  التباعد االجتماعي
 .من ھنا لكل منطقة، قم بزیارة موقع ھیئة الصحة العامة 

 
 ھل یمكنني الخروج من المنزل؟

 
یجب على جمیع   2020نعم، یمكنك الخروج الستنشاق الھواء الطلق وممارسة الریاضة. اعتباًرا من األول من مایو/أیار 

سكان إلینوي ارتداء الكمامات خارج منازلھم وفي األماكن التي یصعب فیھا المحافظة على التباعد االجتماعي. ال یعني التباعد  
ماعي البقاء بالداخل ولكن یقصد بھ تجنب االقتراب الجسدي بین األشخاص. احرص دائًما على غسل یدیك عند دخولك االجت

 المنزل وقبل وبعد تناول الطعام.
 

 ھل یمكنني الذھاب إلى متاجر التسوق؟ 
 

نعم. اشتر أكثر ما یمكنك شراؤه من احتیاجاتك حتى تقلل مرات ذھابك إلى المتاجر وحاول التسوق في األوقات األقل 
عاًما) والنساء الحوامل وذوي المناعة   60ازدحاًما. وقد خصصت بعض متاجر البقالة ساعات محددة لكبار السن (فوق 

 ابتھم بالفیروس.الضعیفة للحد من تعرضھم للزحام وتجنب احتماالت إص
 

https://www.dph.illinois.gov/regionmetrics?regionID=1


 كیف یمكنني حمایة نفسي؟
 

 :19-اتبع النصائح التالیة لحمایة نفسك من كوفید
 

 ارتد كمامة عند الخروج لألماكن العامة. •
ثانیة على األقل خاصة بعد زفر أنفك أو السعال أو  20احرص على تكرار غسل یدیك بالماء والصابون لمدة   •

العطس وعند دخول المرحاض وقبل إعداد أو تناول الطعام. إذا لم یتوفر الماء والصابون استخدم مطھر كحولي 
 % على األقل.60للیدین بتركیز 

 انت یدیك غیر مغسولتین.تجنب مالمسة عینیك وأنفك وفمك إذا ك •
 تجنب االقتراب الجسدي من اآلخرین المصابین بأعراض الجھاز التنفسي. •
 ابق في منزلك إذا شعرت بالمرض. •
 قم بتغطیة سعالك أو عطسك بمندیل ثم القھ في سلة القمامة. •
 نظف وعقم األغراض واألسطح كثیرة اللمس. •
ذلك مع مقدم خدماتك الصحیة لحمایتك من اإلصابة باإلنفلونزا  إذا لم تكن قد خضعت للتحصین ضد اإلنفلونزا فناقش •

 الموسمیة.
 

 ھل یجب علي ارتداء كمامة الوجھ؟
 

یجب على أي شخص یتجاوز عمره العامین ویكون قادًرا من الناحیة الطبیة على تحمل وضع   2020مایو/أیار  1اعتباًرا من 
الكمامة على وجھھ (وھي قناع أو غطاء للوجھ) وتغطیة أنفھ وفمھ بالكمامة عند التواجد في األماكن العامة واألماكن التي  

اعد االجتماعي بمسافة ستة أقدام عن اآلخرین. یجب ارتداء الكمامات في األماكن العامة  یتعذر فیھا الحفاظ على االلتزام بالتب
 المغلقة مثل المتاجر.

 من أكثر الفئات عرضة للخطر؟ 
 

كبار السن واألشخاص المصابون بأمراض مزمنة خطیرة من أي عمر غالبًا ھم أكثر الفئات عرضة للمضاعفات الخطیرة  
أن من أكثر الفئات عرضة   CDCواستناًدا إلى المعلومات المتوفرة حتى اآلن صرحت مراكز . 19-جراء اإلصابة بكوفید
 للخطر الفئات التالیة:

 
 عاما  65كبار السن فوق عمر  •
 المقیمون في دور المسنین أو منشآت الرعایة طویلة األمد •
 الحوامل  •
 المصابون باألمراض المزمنة التالیة من أي فئة عمریة وخاصة الحاالت غیر المنتظمة:  •

o  أمراض الرئة المزمنة أو الربو 
o  قصور القلب االحتقاني أو مرض الشریان التاجي 
o  السكري 
o األمراض العصبیة التي تضعف القدرة على السعال 
o  ضعف جھاز المناعة 
o لیًا أو في الماضي القریب)العالج الكیمیائي واإلشعاعي للسرطان (حا 
o  مرض فقر الدم 
o أمراض الكلیة المزمنة التي تتطلب الغسیل الكلوي 
o  التلیف الكبدي 
o الطحال المستأصل أو عجز الطحال عن العمل 
o  40السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من أو یساوي( 

 



 ھل یجب علینا تنظیف األسطح "كثیرة اللمس"؟
 

نعم. نظف وعقم األسطح كثیرة اللمس مثل المناضد ومقابض األبواب ومفاتیح اإلضاءة وأسطح الطاوالت والمقابض  
والمكاتب والھواتف ولوحات المفاتیح والمراحیض والصنابیر وأحواض الغسل. إذا كانت األسطح قذرة فنظفھا بالمنظف أو  

یة شائعة االستخدام في التعقیم والمعتمدة من وكالة حمایة البیئة فعالة في  الصابون والماء قبل تعقیمھا. ومعظم المطھرات المنزل
 تعقیم األسطح.

 
 ھل ھناك لقاح للفیروس؟ 

 
نعم. توفیر اللقاح اآلمن والفعال من أھم مقومات استراتیجیة الوالیات المتحدة للحد من حاالت المرض واإلیداع بالمستشفیات  

  CDC. لذلك تعمل والیة إلینوي على ضمان توفیر وإعطاء اللقاح وفقًا لتوجیھات مراكز  19-والوفیات نتیجة كوفید
 .من ھنا). اعرف المزید عن خطة توزیع اللقاح في إلینوي  ACIPعیم (وتوصیات اللجنة االستشاریة لممارسات التط

  
 ماذا یجب على مقدمي الرعایة الصحیة والمختبرات واإلدارات الصحیة القیام بھ؟ 

 
(خالل ثالث   19یجب على مقدمي الرعایة الصحیة والمختبرات اإلبالغ الفوري عن الحاالت المشتبھ في إصابتھا بكوفید 

ساعات) إلدارات الصحة المحلیة التي بدورھا ستبلغ بالحاالت إلى ھیئة الصحة العامة في إلینوي خالل نفس المدة الزمنیة.  
أو صفحة مراكز الوقایة   صفحة ھیئة الصحة العامة بإلینوي بشأن فیروس كورونالالطالع على التوصیات واإلرشادات انظر 

 .2019فیروس كورونا المستجد من األمراض 
 

https://www.dph.illinois.gov/covid19/vaccine-faq
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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