
 

)COVID-19( 2019مرض فیروس كورونا   
ما تحتاج إلى معرفتھ  

 
 

:اّطلع على أحدث المستجدات على. تتغیر ھذه المعلومات بسرعة  
Centers for Disease Control, CDC (bit.ly/cdccoronavirusinfo(مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا   

Arizona Department of Health Services, ADHS (bit.ly/adhscoronavirus(إدارة أریزونا للخدمات الصحیة   
/http://www.rispnet.com/medical  (RISP Net)شبكة مقدمي خدمات الالجئین والمھاجرین  

 

 

فیروس كورونا یتفشى في أریزونا  
 . یجب على الجمیع اتخاذ خطوات لحمایة أنفسھم واآلخرین

 

 
؟COVID-19ما ھو فیروس كورونا المستجد   

 
 

، ھو مرض تنفسي ینتقل من COVID-19، أو فیروس كورونا المستجد 2019مرض فیروس كورونا 
ألول مرة في  COVID-19وقد تم اكتشاف الفیروس المسبب لفیروس كورونا المستجد . شخص إلى آخر

ُیعد الصینیون ومن ینحدرون من أصول صینیة أكثر  وال.  2019مدینة ووھان الصینیة في دیسمبر 
بل، یمكن أن ُیصاب أي شخص، بغض النظر . عرضة لإلصابة بھذا المرض مقارنة باألشخاص اآلخرین

. COVID-19الجنسیة، بفیروس كورونا المستجد  عن الثقافة أو   
 
 
 

؟COVID-19كیف ینتشر فیروس كورونا المستجد   
 
 

 

ینتقل الفیروس بشكل أساسي من شخص إلى آخر بالمخالطة عن قرب، عن طریق رذاذ الجھاز 
الرذاذ إلى یمكن أن یدخل ھذا . التنفسي الذي ینتج عندما یسعل أو یعطس الشخص المصاب بالعدوى
قد ینتشر الفیروس أیًضا عن . أفواه أو أنوف األشخاص القریبین، أو قد ُیستنشق إلى داخل الرئتین

.طریق األسطح الملوثة ولمس الوجھ، والفم بأیٍد غیر مغسولة  

 

 
ما ھي األعراض؟  

 

 بین بسیطة وشدیدة وتشمل COVID-19تتراوح أعراض فیروس كورونا المستجد 
 

  صعوبة في التنفس السعال الحمى 

 

   

 

Arabic 



 

 

؟COVID-19ما ھي الفئات المعرضة لإلصابة بعدوى فیروس كورونا المستجد   
 
 

یعاني العدید من . ، ولكن ال تظھر األعراض على الجمیعCOVID-19قد ُیصاب أي شخص بعدوى فیروس كورونا المستجد 
من أعراض بسیطة فقط ویمكنھم التزام الراحة والتعافي في  COVID-19األشخاص المصابین بعدوى فیروس كورونا المستجد 

یتعرض  قد یصیب المرض جمیع الفئات العمریة، ولكن . ویمرض البعض اآلخر بشدة ویحتاجون إلى دخول المستشفى. المنزل
عاًما، واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة مثل مرض السكري، وأمراض القلب،  60ن األشخاص الذین تزید أعمارھم ع

قد  .COVID-19والسرطان، وأمراض الجھاز التنفسي لخطورة أكبر من اإلصابة بمرض شدید من فیروس كورونا المستجد 
أو الفشل الكلوي، وفي بعض حاالت خطیرة مثل االلتھاب الرئوي،  COVID-19تشمل مضاعفات فیروس كورونا المستجد 

.الحاالت الوفاة  
 
 

ما ھي السبل التي یمكنني أن أقي بھا نفسي واآلخرین؟  
 
 

–ثانیة على األقل  20أكثر من غسل یدیك بالماء والصابون لمدة  § وخاصًة بعد استخدام الحمام، أو تمخیط أنفك، وقبل  
.تناول الطعام  

.في ثنیة مرفقك عند العطس أو السعالغِط فمك وأنفك بمندیل ورقي أو اعطس  §  
.تجنب مالمسة عینیك، أو أنفك، أو فمك بیدین غیر مغسولتین §  
.ابتعد عن األشخاص المرضى §  
.نّظف األغراض واألسطح في منزلك وطّھرھا §  
.اتبع التعلیمات الصادرة عن طبیبك المعالج ووكاالت الصحة التابعة للوالیة §  
ابَق في المنزل قدر اإلمكان حتى لو كنت بصحة جیدة، . ُتغلق العدید من األعمال التجاریةسوف . أدِّ دورك إلبطاء التفشي §

.وخصیًصا إذا كنت مریًضا  
 

 
 
 

أین یمكنني طلب المساعدة؟  
 
 

 

، فاتصل بطبیبك المعالج قبل الذھاب COVID-19إذا كنت تظن أنك ُمصاب بفیروس كورونا المستجد 
إذا كانت . إذا لم یكن لدیك طبیب معالج، فاتصل بأقرب وحدة رعایة عاجلة .العیادة أو المستشفىإلى 

إیجابیة وأخبرك طبیبك المعالج أن تتعافى في  COVID-19نتیجة اختبارك لفیروس كورونا المستجد 
ال . ن ممكًنافحاول عزل نفسك عن بقیة أفراد أسرتك في منزلك واستخدم حماًما منفصًال إذا كا المنزل،

ال تغادر منزلك حتى یصرح طبیبك بذلك إال إذا كنت تلتمس الرعایة . أكثر من غسل یدیك. تلمس أحًدا
.الطبیة إذا تفاقمت األعراض  

 
. من جراثیم مرض فیروس كوروناحافظ على سالمة نفسك ومجتمعك   

!اغسل یدیك دائًما وابَق في المنزل  
.مًعا، یمكننا إیقاف تفشي فیروس كورونا  

 

وضعھا برنامج أریزونا إلعادة توطین الالجئین  
 (Arizona Refugee Resettlement Program) 
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