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أسئلة وإجابات
عن مرض

كورونا المستجد

ما هو فيروس كورونا؟
فيروســات كورونــا هــي فصيلــة كبيــرة مــن الفيروســات التــي قــد تســبب المــرض للحيــوان واإلنســان .ومــن
المعــروف أن عــددا ً مــن فيروســات كورونــا تســبب لــدى البشــر حــاالت عــدوى الجهــاز التنفســي التــي
تتــراوح حدتهــا مــن نــزالت البــرد الشــائعة إلــى األمــراض األشــد وخامــة مثــل متالزمــة الشــرق األوســط
التنفســية والمتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة (الســارس) .ويســبب فيــروس كورونــا ال ُمكتشــف مؤخــرا ً
مــرض فيــروس كورونــا كوفيــد . 19 -

ما هو مرض كوفيد  19 -؟
مــرض كوفيــد  19 -هــو مــرض معــد يســببه فيــروس كورونــا ال ُمكتشــف مؤخــراً .ولــم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود
هــذا الفيــروس وهــذا المــرض المســتجدين قبــل انــدالع الفاشــية فــي مدينــة يوهــان الصينيــة فــي كانــون األول/
ديســمبر .2019

ما هي أعراض مرض كوفيد  19 -؟
تتمثــل األعــراض األكثــر شــيوعا ً لمــرض كوفيــد  19 -فــي الحمــى واإلرهــاق والســعال الجــاف .وقــد يعانــي
بعــض المرضــى مــن اآلالم واألوجــاع ،أو احتقــان األنــف ،أو الرشــح ،أو ألــم الحلــق ،أو اإلســهال .وعــادة
مــا تكــون هــذه األعــراض خفيفــة وتبــدأ تدريجي ـاً .ويصــاب بعــض النــاس بالعــدوى دون أن تظهــر عليهــم أي
أعــراض ودون أن يشــعروا بالمــرض .ويتعافــى معظــم األشــخاص (نحــو  )%80مــن المــرض دون الحاجــة إلــى
عــاج خــاص .وتشــتد حــدة المــرض لــدى شــخص واحــد تقريبـا ً مــن كل  6أشــخاص يصابــون بعــدوى كوفيــد -
 19حيــث يعانــون مــن صعوبــة التنفــس .وتــزداد احتمــاالت إصابــة المســنين واألشــخاص المصابيــن بمشــكالت
طبيــة أساســية مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم أو أمــراض القلــب أو داء الســكري ،بأمــراض وخيمــة .وقــد توفــى نحــو
 %2مــن األشــخاص الذيــن أُصيبــوا بالمــرض .وينبغــي لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن الحمــى والســعال وصعوبــة
التنفــس التمــاس الرعايــة الطبيــة.

كيف ينتشر مرض كوفيد  19 -؟
يمكــن أن يصــاب األشــخاص بعــدوى مــرض كوفيــد  19 -عــن طريــق األشــخاص اآلخريــن المصابيــن بالفيــروس.
ويمكــن للمــرض أن ينتقــل مــن شــخص إلــى شــخص عــن طريــق القُطيــرات الصغيــرة التــي تتناثــر مــن األنــف أو
الفــم عندمــا يســعل الشــخص المصــاب بمــرض كوفيــد  19 -أو يعطــس .وتتســاقط هــذه القُطيــرات علــى األشــياء
واألســطح المحيطــة بالشــخص .ويمكــن حينهــا أن يصــاب األشــخاص اآلخــرون بمــرض كوفيــد  19 -عنــد
مالمســتهم لهــذه األشــياء أو األســطح ثــم لمــس عينيهــم أو أنفهــم أو فمهــم .كمــا يمكــن أن يصــاب األشــخاص بمــرض
كوفيــد  19 -إذا تنفســوا القُطيــرات التــي تخــرج مــن الشــخص المصــاب بالمــرض مــع ســعاله أو زفيــره .ولــذا فمــن
األهميــة بمــكان االبتعــاد عــن الشــخص المريــض بمســافة تزيــد علــى متــر واحــد ( 3أقــدام).
وتعكــف المنظمــة علــى تقييــم البحــوث الجاريــة بشــأن طــرق انتشــار مــرض كوفيــد  19 -وســتواصل نشــر أحــدث
ما تتوصل إليه من نتائج    .

هل يمكن للفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 -
أن ينتقل عبر الهواء؟

تشــير الدراســات التــي أُجريــت حتــى يومنــا هــذا إلــى أن الفيــروس الــذي يســبب مــرض كوفيــد  19 -ينتقــل فــي
المقــام األول عــن طريــق مالمســة القُطيــرات التنفســية ال عــن طريــق الهــواء .انظــر اإلجابــة عــن الســؤال الســابق:
«كيــف ينتشــر مــرض كوفيــد  19 -؟»

هل يمكن أن يصاب المرء بالمرض
عن طريق شخص عديم األعراض؟
تتمثــل الطريقــة الرئيســية النتقــال المــرض فــي القُطيــرات التنفســية التــي يفرزهــا الشــخص عنــد الســعال .وتتضــاءل
احتمــاالت اإلصابــة بمــرض كوفيــد  19 -عــن طريــق شــخص عديــم األعــراض بالمــرة .ولكــن العديــد مــن
األشــخاص المصابيــن بالمــرض ال يعانــون إال مــن أعــراض طفيفــة .وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة علــى المراحــل
المبكــرة للمــرض .ولــذا فمــن الممكــن اإلصابــة بمــرض كوفيــد  19 -عــن طريــق شــخص يعانــي مثـاً مــن ســعال
خفيــف وال يشــعر بالمــرض .وتعكــف المنظمــة علــى تقييــم البحــوث الجاريــة بشــأن فتــرة انتقــال مــرض كوفيــد -
 19وســتواصل نشــر أحدث النتائج  .
  

هل يمكن أن أصاب بمرض كوفيد 19 -
عن طريق براز شخص مصاب بالمرض؟
تبــدو مخاطــر انتقــال مــرض كوفيــد  19 -عــن طريــق بــراز الشــخص المصــاب بالعــدوى محــدودة .وفــي حيــن أن
التحريــات المبدئيــة تشــير إلــى أن الفيــروس قــد يتواجــد فــي البــراز فــي بعــض الحــاالت ،فــإن انتشــاره عبــر هــذا
المســار ال يشــكل إحــدى الســمات الرئيســية للفاشــية .وتعكــف المنظمــة علــى تقييــم البحــوث الجاريــة بشــأن طــرق
انتشــار مــرض كوفيــد  19 -وســتواصل نشــر النتائــج الجديــدة .ولكــن نظــرا ً إلــى مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن
مخاطــر ،فإنــه يعــد ســببا ً آخــر لتنظيــف اليديــن بانتظــام بعــد اســتخدام دورة الميــاه وقبــل تنــاول الطعــام.

كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟
تدابير الحماية للجميع
اطلــع باســتمرار علــى أحــدث المعلومــات عــن فاشــية مــرض كوفيــد  19 -التــي تتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي
للمنظمــة وعــن طريــق ســلطات الصحــة العموميــة الوطنيــة والمحليــة .ومــازال معظــم المتضرريــن مــن مــرض
كوفيــد  19 -يتركــزون فــي الصيــن ،فــي حيــن توجــد بعــض الفاشــيات فــي بلــدان أخــرى .ويعانــي معظــم
األشــخاص الذيــن يصابــون بالعــدوى مــن مــرض طفيــف ثــم يتعافــون ،ولكــن المــرض قــد يكــون أشــد وخامــة
بالنســبة ألشــخاص آخريــن .وعليــك الحفــاظ علــى صحتــك وحمايــة اآلخريــن باتّبــاع مــا يلــي:

•نظف يديك جيدا ً بانتظام بفركهما مطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون.
ooلمــاذا؟ إن تنظيــف يديــك بالمــاء والصابــون أو فركهمــا بمطهــر كحولــي مــن شــأنه أن يقتــل الفيروســات
التــي قــد تكــون علــى يديــك.
•احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد ( 3أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.
ooلمــاذا؟ عندمــا يســعل الشــخص أو يعطــس ،تتناثــر مــن أنفــه أو فمــه قُطيــرات ســائلة صغيــرة قــد تحتــوي
علــى الفيــروس .فــإذا كنــت شــديد االقتــراب منــه يمكــن أن تتنفــس هــذه القُطيــرات ،بمــا فــي ذلــك الفيــروس
المســبب لمــرض كوفيــد  19 -إذا كان الشــخص مصابـا ً بــه.
•تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.
ooلمــاذا؟ تلمــس اليديــن العديــد مــن األســطح ويمكنهــا أن تلتقــط الفيروســات .وإذا تلوثــت اليــدان فإنهمــا قــد
تنقــان الفيــروس إلــى العينيــن أو األنــف أو الفــم .ويمكــن للفيــروس أن يدخــل الجســم عــن طريــق هــذه
المنافــذ ويصيبــك بالمــرض.
•تأكــد مــن اتّباعــك أنــت والمحيطيــن بــك لممارســات النظافــة التنفســية الجيــدة .ويعنــي ذلــك أن تغطــي فمــك وأنفــك
بكوعــك المثنــي أو بمنديــل ورقــي عنــد الســعال أو العطــس ،ثــم التخلــص مــن المنديــل المســتعمل علــى الفــور.
ooلمــاذا؟ إن القُطيــرات تنشــر الفيــروس .وباتّبــاع ممارســات النظافــة التنفســية الجيــدة تحمــي األشــخاص مــن
حولــك مــن الفيروســات مثــل فيروســات البــرد واألنفلونــزا وكوفيــد . 19 -
•إلــزم المنــزل إذا شــعرت بالمــرض .إذا كنــت مصاب ـا ً بالحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس ،التمــس الرعايــة
الطبيــة واتصــل بمقــدم الرعايــة قبــل التوجــه إليــه .واتّبــع توجيهــات الســلطات الصحيــة المحليــة.
ooلمــاذا؟ تتوفــر للســلطات الوطنيــة والمحليــة أحــدث المعلومــات عــن الوضــع فــي منطقتــك .واتصالك المســبق
بمقــدم الرعايــة الصحيــة سيســمح لــه بتوجيهــك ســريعا ً إلــى مرفــق الرعايــة الصحيــة المناســب .وسيســهم
ذلــك فــي حمايتــك ومنــع انتشــار الفيروســات وســائر أنــواع العــدوى.
•اطلــع باســتمرار علــى آخــر تطــورات مــرض كوفيــد  . 19 -واتّبــع المشــورة التــي يســديها مقــدم الرعايــة
الصحيــة أو ســلطات الصحــة العموميــة الوطنيــة والمحليــة أو صاحــب العمــل بشــأن كيفيــة حمايــة نفســك
واآلخريــن مــن مــرض كوفيــد . 19 -
ooلمــاذا؟ تتوفــر للســلطات الوطنيــة والمحليــة أحــدث المعلومــات عمــا إذا كان مــرض كوفيــد  19 -ينتشــر
فــي منطقتــك .فهــي األقــدر علــى إســداء المشــورة بشــأن اإلجــراءات التــي يمكــن أن يتخذهــا األشــخاص فــي
منطقتــك لحمايــة أنفســهم.
تدابيــر الحمايــة لألشــخاص الــذي يــزورون مناطــق ينتشــر فيهــا مــرض كوفيــد  19 -أو زاروهــا مؤخــرا ً (األيــام
األربعــة عشــر الماضيــة)
•اتّبع اإلرشادات الموضحة أعاله (تدابير الحماية للجميع)
•إلــزم المنــزل إذا بــدأت تشــعر بالتوعــك إلــى أن تتعافــى ،حتــى وإن كانــت األعــراض التــي تشــكو منهــا خفيفــة
مثــل الصــداع أو الرشــح الطفيــف.
ooلمــاذا؟ سيســمح تجنبــك لمخالطــة اآلخريــن وزيارتــك للمرافق الطبية بــأن تعمل هــذه المرافق بمزيد مــن الفعّالية،
وسيســاعدان علــى حمايتــك أنــت واآلخريــن من الفيروس المســبب لمرض كوفيد  19 -وســائر الفيروســات.
•وإذا كنــت تعانــي مــن الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس ،التمــس المشــورة الطبيــة علــى الفــور ،فقــد تكــون
مصابـا ً بعــدوى الجهــاز التنفســي أو حالــة مرضيــة وخيمــة أخــرى .واتصــل قبــل الذهــاب إلــى مقــدم الرعايــة
وأخبــره إن كنــت قــد ســافرت أو خالطــت أي مســافرين مؤخــراً.
ooلمــاذا؟ إن اتصالــك المســبق بمقــدم الرعايــة سيســمح لــه بتوجيهــك ســريعا ً إلــى مرفــق الرعايــة الصحيــة المناســب.
وسيســاعد ذلــك أيضـا ًعلــى منــع أي انتشــار محتمــل للفيــروس المســبب لمــرض كوفيــد  19-وغيــره مــن الفيروســات.

ما هي احتماالت إصابتي بمرض كوفيد 19 -
تتوقــف المخاطــر علــى مــكان إقامتــك وأيــن ســافرت مؤخــراً .فمخاطــر العــدوى تــزداد فــي المناطــق التــي
يوجــد فيهــا عــدد مــن األشــخاص الذيــن ُ
شــخصت إصابتهــم بمــرض كوفيــد  . 19 -وفــي الوقــت الحاضــر،
تتركــز  %95مــن حــاالت مــرض كوفيــد  19 -فــي الصيــن ،ويشــهد إقليــم هوبــاي معظــم هــذه الحــاالت.
وبالنســبة إلــى األشــخاص فــي معظــم أنحــاء العالــم األخــرى ،فــإن احتمــاالت اإلصابــة بمــرض كوفيــد 19 -
مازالــت قليلــة ،ولكــن مــن األهميــة بمــكان أن يكونــوا علــى وعــي بالحالــة الســائدة فــي منطقتهــم وبجهــود
التأهــب المبذولــة فيهــا.
وتعمــل المنظمــة مــع الســلطات الصحيــة فــي الصيــن وحــول العالــم علــى رصــد فاشــيات مــرض كوفيــد 19 -
واالســتجابة لهــا.

هل ينبغي أن أشعر بالقلق من اإلصابة بمرض كوفيد  19 -؟
إذا لــم تكــن فــي منطقــة ينتشــر فيهــا مــرض كوفيــد  ، 19 -وإذا لــم تكــن قــد ســافرت مــن أي مــن هــذه
المناطــق ،وإذا لــم تكــن قــد خالطــت أي شــخص يشــعر بالتوعــك ،فــإن احتمــاالت إصابتــك بالمــرض تُعــد
قليلــة حاليــاً .ومــع ذلــك ،فــإن شــعورك بالتوتــر والقلــق إزاء هــذا األمــر يمكــن تفهمــه .وحصولــك علــى
الوقائــع التــي تســاعدك علــى تحديــد المخاطــر بدقــة حتــى يمكنــك اتخــاذ االحتياطــات المعقولــة ،يُعــد أمــر ا ً
جيــدا ً .ويمثــل مقــدم الرعايــة الصحيــة وســلطات الصحــة العموميــة الوطنيــة وصاحــب العمــل مصــادر
ممكنــة للمعلومــات الصحيحــة عــن مــرض كوفيــد  19 -وعــن مــدى انتشــاره فــي منطقتــك .ومــن األهميــة
بمــكان معرفــة الحالــة الســائدة فــي المــكان الــذي تعيــش فيــه واتخــاذ التدابيــر المالئمــة لحمايــة نفســك.
(انظــر تدابيــر الحمايــة للجميــع).
وإذا كنــت فــي منطقــة تفشــى فيهــا مــرض كوفيــد  19 -يلــزم عليــك أن تأخــذ مخاطــر العــدوى علــى محمــل
الجــد .ا تّبــع المشــورة الصــادرة عــن الســلطات الصحيــة الوطنيــة والمحليــة .فعلــى الرغــم مــن أن مــرض
كوفيــد  19 -ال يتســبب إال فــي اعتــال طفيــف لــدى معظــم النــاس ،فإنــه قــد يتســبب بمــرض وخيــم لــدى
اآلخريــن .ويــؤدي المــرض فــي حــاالت نــادرة إلــى الوفــاة .ويبــدو أن المســنين واألشــخاص المصابيــن
بحــاالت طبيــة موجــودة مســبقا ً (مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب وداء الســكري) أكثــر تأثــرا ً
بالمــرض( .انظــر تدابيــر الحمايــة لألشــخاص الــذي يــزورون مناطــق ينتشــر فيهــا مــرض كوفيــد  19 -أو
زاروهــا مؤخــرا ً (األيــام األربعــة عشــر الماضيــة)).

من هم األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بمرض وخيم؟
مازلنــا نتعــرف علــى تأثيــر مــرض كوفيــد  19 -علــى النــاس ،ومــع ذلــك فيبــدو أن المســنين واألشــخاص المصابين
بحــاالت طبيــة موجــودة مســبقا ً (مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب وداء الســكري) يصابــون بمــرض وخيــم
أكثــر مــن غيرهم.

هل المضادات الحيوية فعّالة في الوقاية
من مرض كوفيد 2019-أو عالجه؟
ال .ال تقضــي المضــادات الحيويــة علــى الفيروســات ،فهــي ال تقضــي إال علــى العــدوى الجرثوميــة .وبمــا أن مــرض
كوفيــد  19 -ســببه فيــروس ،فــإن المضــادات الحيويــة ال تقضــي عليــه .فــا ينبغــي اســتعمال المضــادات الحيويــة
كوســيلة للوقايــة مــن مــرض كوفيــد  19 -أو عالجــه .وال ينبغــي اســتعمالها إال وفق ـا ً لتعليمــات الطبيــب لعــاج
حــاالت العــدوى الجرثومية.

هل هناك لقاح أو دواء أو عالج لمرض كوفيد2019-؟
ليــس بعــد .ال يوجــد حتــى يومنــا هــذا لقــاح وال دواء محــدد مضــاد للفيروســات للوقايــة مــن مــرض كوفيــد2019-
أو عالجــه .ومــع ذلــك ،فينبغــي أن يتلقــى المصابــون بــه الرعايــة لتخفيــف األعــراض .وينبغــي إدخــال األشــخاص
المصابيــن بمــرض وخيــم إلــى المستشــفيات .ويتعافــى معظــم المرضــى بفضــل الرعايــة الداعمــة.
ويجــري حاليــا ً تحــري بعــض اللقاحــات المحتملــة واألدويــة الخاصــة بعــاج هــذا المــرض تحديــداً .ويجــري
اختبارهــا عــن طريــق التجــارب الســريرية .وتقــوم المنظمــة بتنســيق الجهــود المبذولــة لتطويــر اللقاحــات واألدويــة
للوقايــة مــن مــرض كوفيــد  19 -وعالجــه.
وتتمثــل الســبل األكثــر فعّاليــة لحمايــة نفســك واآلخريــن مــن مــرض كوفيــد  19 -فــي المواظبــة علــى تنظيــف
اليديــن ،وتغطيــة الفــم عنــد الســعال بثنــي المرفــق أو بمنديــل ورقــي ،واالبتعــاد مســافة ال تقــل عــن متــر واحــد (3
أقــدام) عــن األشــخاص الذيــن يســعلون أو يعطســون( .انظــر :كيــف يمكننــي حمايــة نفســي ومنــع انتشــار المــرض؟).

هل مرض كوفيد  19 -هو نفسه مرض سارس؟
كال .الفيــروس الــذي يســبب مــرض كوفيــد  19 -وذاك الــذي يســبب المتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة (ســارس)
بينهمــا ارتبــاط جينــي ولكنهمــا مختلفــان .ويُعــد مــرض ســارس أشــد فتــكا ً ولكنــه أقــل عــدوى بكثيــر مــن مــرض
كوفيــد  . 19 -ولــم يتفــش مــرض ســارس فــي أي مــكان مــن العالــم منــذ عــام .2003

هل ينبغي أن استخدم كمامة لحماية نفسي؟
ال يتعيــن علــى األشــخاص غيــر المصابيــن بأعــراض تنفســية مثــل الســعال ،أن يســتخدموا كمامــات طبيــة .وتوصــي
المنظمــة باســتخدام الكمامــة لألشــخاص المصابيــن بأعــراض مــرض كوفيــد  19 -وأولئــك القائميــن علــى رعايــة
األشــخاص المصابيــن بأعــراض مثــل الســعال والحمــى .ويُعــد اســتخدام الكمامــة بالــغ األهميــة بالنســبة إلــى العامليــن
الصحييــن واألشــخاص الذيــن يقدمــون الرعايــة إلــى أحــد المرضــى (فــي المنــزل أو فــي أحــد مرافــق الرعايــة الصحيــة).

وتنصــح المنظمــة باالســتخدام الرشــيد للكمامــات الطبيــة لتالفــي إهــدار المــوارد الثمينــة وإســاءة اســتخدام األقنعــة
(انظــر النصائــح الخاصــة باســتخدام الكمامــات) .ال تســتخدم الكمامــة إال إذا كنــت مصابـا ً بأعــراض تنفســية (الســعال
والعطــس) ،أو يُشــتبه بإصابتــك بعــدوى مــرض كوفيــد  19 -المصحوبــة بأعــراض خفيفــة ،أو كنت تقــدم الرعاية إلى
شــخص يشــتبه بإصابتــه بهــذه العــدوى .وترتبــط العــدوى المشــتبه فيهــا بمــرض كوفيــد  19 -بالســفر إلــى المناطــق
التــي أبلغــت عــن وجــود حــاالت ،أو بالمخالطــة الوثيقــة لشــخص ســافر إلــى تلــك المناطــق وأُصيــب بالمــرض.
وتتمثــل الســبل األكثــر فعّاليــة لحمايــة نفســك واآلخريــن مــن مــرض كوفيــد  19 -فــي المواظبــة علــى تنظيــف
اليديــن ،وتغطيــة الفــم عنــد الســعال بثنــي المرفــق أو بمنديــل ورقــي ،واالبتعــاد مســافة ال تقــل عــن متــر واحــد (3
أقــدام) عــن األشــخاص الذيــن يســعلون أو يعطســون .انظــر تدابيــر الحمايــة لالطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات.
طريقة وضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها :
  -1تذكــر أن اســتخدام الكمامــة ينبغــي أن يقتصــر علــى العامليــن الصحييــن ومقدمــي الرعاية واألشــخاص المصابين
بأعــراض تنفســية مثــل الحمى والســعال.
 -2قبل لمس الكمامة ،نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.
 -3أمسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة.
 -4حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشريط المعدني).
 -5تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج (الجهة الملونة).
 -6ضع الكمامة على وجهك .اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.
 -7اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.
 -8بعــد االســتخدام ،اخلــع الكمامــة بنــزع الشــريط المطاطــي مــن خلــف األذنيــن مبعــدا ً الكمامــة عــن وجهــك
ومالبســك لتجنــب مالمســة أجــزاء الكمامــة التــي يحتمــل أن تكــون ملوثــة.
 -9تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.
 -10نظــف يديــك بعــد مالمســة الكمامــة أو رميهــا بفركهمــا بمطهــر كحولــي ،أو إذا بغســلهما بالمــاء والصابــون إذا
كانــت متســختين بوضــوح.

كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد  19 -؟
مصطلــح «فتــرة الحضانــة» يشــير إلــى المــدة مــن اإلصابــة بالفيــروس إلــى بــدء ظهــور أعــراض المــرض.
وتتــراوح معظــم تقديــرات فتــرة حضانــة مــرض كوفيــد  19 -مــا بيــن يــوم واحــد و 14يومـاً ،وعــادة مــا تســتمر
خمســة أيــام .وس ـتُحدّث هــذه التقديــرات كلمــا توفــر المزيــد مــن البيانــات.

هل يمكن أن تنتقل عدوى مرض كوفيد 19 -
إلى البشر من مصدر حيواني؟
فيروســات كورونــا هــي فصيلــة كبيــرة مــن الفيروســات الشــائعة بيــن الخفافيــش والحيوانــات .ويصــاب األشــخاص
فــي حــاالت نــادرة بعــدوى هــذه الفيروســات التــي ينقلونهــا بعــد ذلــك إلــى اآلخريــن .ومــن األمثلــة علــى ذلــك
أن فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم (ســارس) الــذي ارتبــط بقطــط الزبــاد،

وفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية الــذي انتقــل طريــق اإلبــل .ولــم تتأكــد بعــد المصادر
الحيوانيــة المحتملــة لمــرض كوفيــد . 19 -
ولحمايــة نفســك ،عندمــا تــزور أســواق الحيوانــات الحيــة مث ـاً ،تجنــب المالمســة المباشــرة للحيوانــات ولألســطح
المالمســة للحيوانــات .وتأكــد مــن اتّبــاع ممارســات الســامة الغذائيــة الجيــدة فــي جميــع األوقــات بتوخــى العنايــة
الواجبــة عنــد التعامــل مــع اللحــوم النيئــة والحليــب الخــام وأعضــاء الحيوانــات لتالفــي تلــوث األغذية غيــر المطهوة،
وتجنــب تنــاول المنتجــات الحيوانيــة النيئــة أو غيــر المطبوخــة جيــداً.

هل يمكن أن أُصاب بمرض كوفيد 19 -
عن طريق حيواني األليف؟
كال .ال توجــد أي بيّنــات تشــير إلــى أن الحيوانــات المنزليــة أو األليفــة مثــل القطــط والــكالب قــد أُصيبــت بعــدوى
مــرض كوفيــد  19 -أو يمكنهــا نشــر الفيــروس المســبب لهــذا المــرض.

كم من الوقت يظل الفيروس حيا ً على األسطح؟
ال يُعــرف علــى وجــه اليقيــن فتــرة اســتمرار الفيــروس المســبب لمــرض كوفيــد  19 -حيــا ً علــى األســطح،
ولكــن يبــدو أنــه يشــبه فــي ذلــك ســائر فيروســات كورونــا .وتشــير الدراســات إلــى أن فيروســات كورونــا (بمــا
فــي ذلــك المعلومــات األوليــة عــن الفيــروس المســبب لمــرض كوفيــد  ) 19 -قــد تظــل حيــة علــى األســطح
لبضــع ســاعات أو لعــدة أيــام .وقــد يختلــف ذلــك باختــاف الظــروف (مثــل نــوع الســطح ودرجــة الحــرارة أو
الرطوبــة البيئيــة).
إذا كنــت تعتقــد أن ســطحا ً مــا قــد يكــون ملوثـاً ،نظفــه بمطهــر عــادي لقتــل الفيــروس وحمايــة نفســك واآلخريــن.
ونظــف يديــك بفركهمــا بمطهــر كحولــي أو بغســلهما بالمــاء والصابــون .وتجنــب لمــس عينيــك أو فمــك أو أنفــك.

هل من اآلمن تلقي الطرود من
المناطق التي أبلغت عن حاالت إصابة بمرض كوفيد  19 -؟
نعــم .إن احتمــاالت تلــوث الســلع التجاريــة عــن طريــق شــخص مصــاب بالعــدوى هــي احتمــاالت ضعيفــة ،كمــا أن
مخاطــر اإلصابــة بالفيــروس الــذي يســبب مــرض كوفيــد  19 -عــن طريــق طــرد نُقــل و ُ
شــحن وتعــرض لمختلــف
الظــروف ودرجــات الحــرارة ،هــي مخاطــر ضئيلــة.

هل هناك أمور ينبغي أن أتجنبها؟
التدابير التالية غير فعّالة في مواجهة مرض كوفيد  19 -بل قد تكون ضارة:
•التدخين
•تعاطي العالجات العشبية التقليدية
•استخدام كمامات متعددة
•التطبيب الذاتي مثل تعاطي المضادات الحيوية
فــي جميــع األحــوال ،إذا كنــت مصاب ـا ً بالحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس ،التمــس الرعايــة الطبيــة مبكــرا ً مــن
أجــل الحــد مــن مخاطــر اإلصابــة بعــدوى أشــد وطــأة ،وتأكــد مــن إطــاع مقــدم الرعايــة الصحيــة علــى أي أماكــن
ســافرت إليهــا فــي اآلونــة األخيــرة.

تصحيح المفاهيم الخاطئة
حول المرض
#2019nCoV

#2019nCoV

هل مجففات األيدي

كال ،مجففــات األيــدي ليــس فعالــة
فــي القضــاء علــى فيــروس كورونــا
المســتجد.
لحمايــة نفســك مــن الفيــروس الجديــد
يجــب المداومــة علــى تنظيــف اليديــن
بفركهمــا بواســطة مطهــر كحولــي أو
غســلهما بالمــادء والصابــون .وبعــد
تنظيــف اليديــن يجــب تجفيفهمــا تماما ً
بمحــارم ورقيــة أو بمجففــات الهــواء
الســاخن.

(المتوافرة في المراحيض
العامة مثال) فعالة في القضاء
على فيروس كورونا المستجد
خالل  30ثانية؟

#2019nCoV

هل تقضي مصابيح التعقيم
باألشعة فوق البنفسجية على
فيروس كورونا الجديد؟

ينبغي عدم اســتخدام مصابيح األشــعة
فــوق البنفســجية لتعقيــم اليديــن أو
أي أجــزاء أخــرى مــن الجلــد ألن هــذه
األشــعة يمكــن أن تســبب حساســية
للجلــد.

#2019nCoV

ما مدى فعالية الماسحات
الضوئية الحرارية في
اكتشاف األشخاص المصابين
بفيروس كورونا الجديد؟

تعــد الماســحات الضوئيــة فعالــة فــي
الكشــف عــن األشــخاص الذيــن أصيبــوا
بالحمــى (أي ارتفــاع درجــة حــرارة
الجســم عــن المعتــاد) بســبب اإلصابــة
بفيــروس كورونــا الجديــد.
ومــع ذلــك ،ال يمكــن للماســحات الحرارية
اكتشــاف األشــخاص المصابيــن بالعــدوى
ولــم يصابــوا بعــد بالحمــى .الســبب فــي
ذلــك هــو أن األمــر يســتغرق مــا بيــن
يوميــن وعشــرة أيــام قبــل أن يصبــح
األشــخاص المصابــون بالعــدوى مرضــى
ويصابــون بالحمــى.

#2019nCoV

هل يساعد رش الجسم
بالكحول أو الكلور في
القضاء على فيروس
كورونا الجديد؟

كال ،رش الجســم بالكحــول أو الكلــور
لــن يقضــي علــى الفيروســات التــي
دخلــت جســمك بالفعــل .بــل قــد
يكــون ضــارا ً بالمالبــس أو األغشــية
المخاطيــة (كالعينيــن والفــم) .مــع
ذلــك ،فــإن الكحــول والكلــور كليهمــا
قــد يكــون مفيــدا ً لتعقيم األســطح ولكن
ينبغــي اســتخدامهما وفقـا ً للتوصيــات
المالئمــة.

#2019nCoV

هل من اآلمن استالم
الرسائل أو الطرود
من الصين؟

تعــد الماســحات الضوئيــة فعالــة فــي
الكشــف عــن األشــخاص الذيــن أصيبــوا
بالحمــى (أي ارتفــاع درجــة حــرارة
الجســم عــن المعتــاد) بســبب اإلصابــة
بفيــروس كورونــا الجديــد.
ومــع ذلــك ،ال يمكــن للماســحات الحرارية
اكتشــاف األشــخاص المصابيــن بالعــدوى
ولــم يصابــوا بعــد بالحمــى .الســبب فــي
ذلــك هــو أن األمــر يســتغرق مــا بيــن
يوميــن وعشــرة أيــام قبــل أن يصبــح
األشــخاص المصابــون بالعــدوى مرضــى
ويصابــون بالحمــى.
#2019nCoV

هل تنشر الحيوانات األليفة
بالمنزل فيروس كورونا
المستجد ()COVID-19؟

فــي الوقــت الحاضــر ،ال توجــد أي
بيّنــة علــى أن الحيوانــات المرافقــة/
األليفــة ،مثــل الــكالب أو القطــط ،قــد
تُصــاب بفيــروس كورونــا المســتجد.
ومــع ذلــك ،مــن الجيــد غســل اليديــن
بالمــاء والصابــون بعــد التعامــل
مــع الحيوانــات األليفــة .ويســاعد
ذلــك علــى الوقايــة مــن العديــد مــن
الجراثيــم الشــائعة ،مثــل اإلشــريكية
القولونيــة والســالمونيال ،التــي تنتقــل
مــن الحيوانــات األليفــة إلــى البشــر.

#2019nCoV

هل تعمل اللقاحات
المضادة لاللتهاب الرئوي
على الوقاية من فيروس
كورونا المستجد؟

ال .ال توفــر اللقاحــات المضــادة لاللتهــاب
الرئــوي ،مثــل لقــاح المكــورات الرئويــة
ولقــاح المســتدمية النزليــة مــن النمــط «ب»،
الوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد.
هــذا الفيــروس جديــد تما ًما ومختلــف ،ويحتاج
إلــى لقــاح خــاص بــه .ويعمــل الباحثــون
علــى تطويــر لقــاح مضــاد لفيــروس كورونــا
المســتجد ،-2019وتدعــم منظمــة الصحــة
العالميــة هــذه الجهــود.
ورغــم أن هــذه اللقاحــات غيــر فعَّالــة ضــد
فيــروس كورونــا المســتجد ،-2019يُوصــى
بشــدة بالحصــول علــى التطعيــم ضــد األمراض
التنفســية لحمايــة صحتكــم.

#2019nCoV

هل يساعد غسل األنف
بانتظام بمحلول ملحي
في الوقاية من العدوى
بفيروس كورونا المستجد؟

ال .ال توجــد أي بيّنــة علــى أن غســل
األنــف بانتظــام بمحلــول ملحــي يقــي
مــن العــدوى بفيــروس كورونــا
المســتجد.
ولكــن توجــد بيّنــات محــدودة علــى أن
غســل األنــف بانتظــام بمحلــول ملحــي
يســاعد فــي الشــفاء مــن الــزكام
بســرعة أكبــر .ومــع ذلــك ،لــم يثبــت
أن غســل األنــف بانتظــام يقــي مــن
األمــراض التنفســية.

#2019nCoV

هل يساعد تناول الثوم
في الوقاية من العدوى
بفيروس كورونا المستجد؟

يعــد الثــوم طعا ًمــا صحيًــا ،ويتميــز
باحتوائــه علــى بعــض الخصائــص
المضــادة للميكروبــات .ومــع ذلــك ،ال
توجــد أي بيّنــة مــن الفاشــية الحاليــة
تثبــت أن تنــاول الثــوم يقــي مــن
العــدوى بفيــروس كورونــا المســتجد.

#2019nCoV

هل يحول وضع زيت
السمسم على البشرة دون
دخول فيروس كورونا
المستجد إلى الجسم؟

ال .ال يقضــي زيــت السمســم علــى
فيــروس كورونــا المســتجد .هنــاك
بعــض المطهــرات الكيميائيــة التــي تقتــل
فيــروس كورونــا المســتجد -2019علــى
األســطح .وتشــمل مطهــرات تحتــوي على
ُمبَيّضات/كلــور ،وغيرهــا مــن المذيبــات،
واإل ْيثَانُــول بتركيــز  ،75%وحمــض
ــورم.
ســي آ ِ
البيرو ْك ِ
وروفُ ْ
ســتِيك ،والكلُ ُ
ُ
إال أن تأثيرهــا علــى الفيــروس ضعيف أو
منعــدم إذا ُو ِضعَــت على البشــرة أو أســفل
األنــف مباشــرة .بــل مــن الخطــر وضــع
هــذه المــواد الكيميائيــة علــى البشــرة.

#2019nCoV

َم ْن األكثر عُرضة لإلصابة
بفيروس كورونا المستجد،
كبار السن أم صغار السن؟

يمكــن أن يُصــاب األشــخاص مــن
جميــع األعمــار بفيــروس كورونــا
المســتجد .-2019ويبــدو أن كبــار الســن
واألشــخاص المصابيــن بحــاالت مرضيــة
الر ْبــو ،وداء
ســابقة الوجــود (مثــل َ
َّري ،وأمــراض القلــب) هــم األكثــر
ال ُ
س ـك ّ
عُرضــة لإلصابــة بمــرض وخيــم فــي حال
العــدوى بالفيــروس.
وتنصــح منظمــة الصحــة العالميــة
األشــخاص مــن جميــع األعمــار باتبــاع
الخطــوات الالزمــة لحمايــة أنفســهم مــن
الفيــروس ،مثــل غســل اليديــن جيــدًا
والنظافــة التنفســية الجيــدة.

#2019nCoV

هل المضادات الحيوية
فعَّالة في الوقاية من
فيروس كورونا المستجد
وعالجه؟

ال ،ال تقضــي المضــادات الحيويــة علــى
الفيروســات ،بــل تقضــي علــى الجراثيــم
فقــط.
يعــد فيــروس كورونــا المســتجد-2019
مــن الفيروســات ،لذلــك يجــب عــدم
اســتخدام المضــادات الحيويــة فــي الوقاية
منــه أو عالجــه.
ومــع ذلــك ،إذا تــم إدخالــك إلــى
المستشــفى بســبب فيــروس كورونــا
المســتجد ،-2019فقــد تحصــل علــى
المضــادات الحيويــة الحتماليــة إصابتــك
بعــدوى جرثوميــة مصاحبــة.
#2019nCoV

هل هناك أي أدوية محددة
للوقاية من فيروس كورونا
المستجد أو عالجه؟

حتــى تاريخــه ،ال يوجــد أي دواء محــدد
ُموصــى بــه للوقايــة مــن فيــروس كورونا
المســتجد -2019أو عالجــه.
ومــع ذلــك ،يجــب أن يحصــل المصابــون
بالفيــروس علــى الرعايــة المناســبة
لتخفيــف األعــراض وعالجهــا ،كمــا يجــب
أن يحصــل المصابــون بمــرض وخيــم
علــى الرعايــة الداعمــة ال ُمثلــى .وال تــزال
بعــض العالجــات تخضــع لالســتقصاء،
وســيجري اختبارهــا مــن خــال تجــارب
ســريرية .وتتعــاون منظمــة الصحــة
العالميــة مــع مجموعــة مــن الشــركاء
علــى تســريع وتيــرة جهــود البحــث
والتطويــر.

#2019nCoV

مفهوم مغلوط :يمكن للقطيرات
التي يفرزها شخص ما عند
السعال أو العطس أن تنقل
فيروس كورونا المستجد
( )COVID-19لمسافة قد
تصل إلى  8أمتار

حقيقــة :تصــل قطيــرات الجهــاز التنفســي
إلــى متــر واحــد مــن الشــخص الــذي
يســعل أو يعطــس
عندمــا يســعل أو يعطــس األشــخاص
المصابــون بفيــروس كورونــا المســتجد،
يُنقــل الفيــروس فــي قطيــرات يمكــن أن
تقطــع مســافة معينــة مــن ذلــك الشــخص.
لــذا ،حرصــا علــى حمايــة نفســك مــن أي
فيــروس من فيروســات الجهاز التنفســي،
تجنّــب المخالطــة الوثيقــة مــع أي شــخص
مصــاب بالحمــى والســعال ،ون ّ
ظــف يديــك
بشــكل متكــرر باســتخدام مط ّهــر كحولــي
لليديــن أو أغســلهما بالمــاء والصابــون.
#2019nCoV

مفهوم مغلوط :يمكن أن
ينتشر فيروس كورونا
المستجد ( )COVID-19عن
طريق الهواء لمسافات طويلة

حقيقــة :فيروســات كورونــا هــي فيروســات ال
تنتشــر عــن طريــق الهــواء لمســافات طويلــة
فيــروس كورونــا المســتجد ()COVID-19
هــو فيــروس مــن فيروســات الجهــاز التنفســي
ينتقــل أساســا عــن طريــق القطيــرات التــي
يفرزهــا شــخص مصــاب أثنــاء الســعال أو
العطــس ،أو عــن طريــق قطيــرات اللعــاب
أو إفــرازات األنــف .وال يمكــن أن تُنقــل هــذه
القطيــرات بالهــواء لمســافة بعيــدة بســبب
ثقلهــا .ويمكنــك أن تُصــاب بالعــدوى أيضًــا
نتيجــة لمســك لعينيــك أو فمــك أو أنفــك بعــد
مالمســة ســطح ملوث .ولحماية نفســك ،ن ّ
ظف
يديــك بشــكل متكــرر باســتخدام مط ّهــر كحولــي
لليديــن أو أغســلهما بالمــاء والصابــون.

#2019nCoV

هل يمكن إعادة استخدام
الكمامات من فئة N95؟ وهل
يمكن تعقيمها بواسطة معقم
اليدين؟

كال ،ال ينبغــي إعــادة اســتعمال كمامــات
الوجــه ،بمــا فيهــا الكمامــات الطبيــة
المســطحة أو الكمامــات مــن فئــة . N95
إذا كنــت تخالــط شــخصا ً مصابـا ً بفيــروس
كورونــا لجديــد أو بعــدوى تنفســية
أخــرى ،فــإن مقدمــة الكمامــة تعتبــر
ملوثــة بالفعــل .ينبغــي إزالــة الكمامــة
دون لمســها مــن األمــام والتخلــص منهــا
علــى النحــو الســليم .وبعــد نــزع الكمامة،
ينبغــي فــرك اليديــن بمطهــر كحولــي أو
غســلهما بالمــاء والصابــون.

#2019nCoV

مفهوم مغلوط :يمكن أن ينتقل
فيروس كورونا المستجد
( )COVID-19عن طريق
لدغات البعوض

حقيقــة :فيــروس كورونــا المســتجد
( )COVID-19ال يمكــن أن ينتقــل عــن طريــق
لدغــات البعــوض
فيــروس كورونــا المســتجد هــو فيــروس مــن
فيروســات الجهــاز التنفســي ينتقــل أساســا
نتيجــة مخالطــة شــخص مصــاب ،وبالتحديــد
عــن طريــق قطيــرات الجهــاز التنفســي التــي
يفرزهــا أثنــاء الســعال أو العطــس مثــا ،أو عــن
طريــق قطيــرات اللعــاب أو إفــرازات األنــف.
وال تتوفــر حتــى اآلن أي معلومــات أو بيّنــات
توحــي بــأن فيــروس كورونــا المســتجد يمكــن أن
ينتقــل عــن طريــق البعــوض .ولحمايــة نفســك
مــن الفيــروس ،تجنّــب المخالطــة الوثيقــة مــع
أي شــخص مصــاب بالحمــى والســعال ،والتــزم
بقواعــد نظافــة اليديــن والمســالك التنفســية.
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مفهوم مغلوط :البرد والثلج
يمكن أن يقتال فيروس كورونا
المستجد ()COVID-19

حقيقــة :البــرد والثلــج ال يمكــن أن يقتــا فيــروس
كورونا المســتجد ()COVID-19

تتــراوح درجــة حــرارة جســم اإلنســان العاديــة
بيــن  36.5و 37درجــة مئويــة ،بغــض النظــر
عــن درجــة الحــرارة أو الطقــس الخارجييــن.
وبنــاء علــى ذلــك ،ليــس هنــاك مــا يدعــو إلــى
االعتقــاد بــأن البــرد يمكــن أن يقتــل فيــروس
كورونــا المســتجد أو غيــره مــن األمــراض.
إن تنظيــف يديــك بشــكل متكــرر باســتخدام
مط ّهــر كحولــي لليديــن أو غســلهما بالمــاء
والصابــون هــي أكثــر الطــرق فعاليــة لحمايــة
نفســك مــن الفيــروس\\
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مفهوم مغلوط :الكوكايين
يمكن أن يحمي من
فيروس كورونا المستجد
()COVID-19

حقيقــة :الكوكاييــن ال يحمــي مــن
فيــروس كورونــا المســتجد ،بــل يمكن
أن يشــكل خطــرا علــى الصحــة.
الكوكاييــن مخــدّر منشــط يســبب
اإلدمــان ،وتترتــب عليــه آثــار جانبيــة
مضر بصحة اإلنســان.
خطيــرة ،وهــو
ّ

#2019nCoV

مفهوم مغلوط :يمكن أن ينتقل
فيروس كورونا المستجد
( )COVID-19عن طريق
أشياء مثل العمالت المعدنية
واألوراق النقدية

حقيقــة :إن خطــر اإلصابــة بفيــروس كورونــا
المســتجد ( )COVID-19نتيجــة مالمســة أشــياء،
بمــا فيهــا العمــات المعدنيــة أو األوراق النقديــة أو
بطاقــات االئتمــان ،ضعيــف للغايــة
تشــير المعلومــات األوليــة إلــى أنــه يمكــن لفيــروس
كورونــا المســتجد ( )COVID-19أن يبقــى حيــا
علــى األســطح لبضــع ســاعات أو أكثــر .ويمكــن
للتلــوث بفيــروس كورونــا
أن يتعــرض شــيء مــا
ّ
المســتجد عــن طريــق شــخص مصــاب بالعــدوى فــي
حــال ســعاله أو عطســه أو مالمســته لــه .ويكــون
خطــر اإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد نتيجــة
مالمســة األشــياء ،بمــا فيهــا العمــات المعدنيــة أو
األوراق النقديــة أو حتــى بطاقــات االئتمــان ،ضعيفــا
للغايــة إذا تــم التقيــد بقواعــد نظافــة اليديــن علــى
النحــو الصحيــح .إن تنظيــف يديــك بشــكل متكــرر
باســتخدام مط ّهــر كحولــي لليديــن أو غســلهما
بالمــاء والصابــون هــي أفضــل وســيلة لحمايــة
نفســك مــن الفيــروس.
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مفهوم مغلوط :يمكن لبول
األطفال أن يحمي من فيروس
كورونا المستجد ()COVID-19

حقيقــة :ال يمكــن لبــول األطفــال أن يحمــي مــن
فيــروس كورونا المســتجد.
البــول ال يقتــل الفيروســات أو الجراثيــم.
وفــي الواقــع ،قــد يحتــوي البــول علــى كميــات
صغيــرة مــن المواد الفيروســية أو الجرثومية.
إن غســل يديــك أو تنظيــف األســطح ببــول
األطفــال لــن يحميــك مــن فيــروس كورونــا
المســتجد ( .)COVID-19وبــدال مــن
ذلــك ،ن ّ
ظــف يديــك بشــكل متكــرر باســتخدام
مط ّهــر كحولــي لليديــن أو أغســلهما بالمــاء
والصابــون .ون ّ
ظــف األســطح باســتخدام
المطهــرات المنزليــة المألوفــة.
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