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يف العراق

متّت طباعة هذا الدليل بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان يف العراق والحكومة الكندية



يف هذا الدليل سنتعرف عىل:

ما هو فريوس كورونا ؟ 

ما مدى خطورته ؟     

مصدر فريوس كورونا ؟            

ماهي فرتة حضانته ؟                 

من هي الفئة األكرث عرضة لإلصابة ؟                      

ما هي اعراض الفريوس ؟                           

طرق انتقال الفريوس ؟                               

هل يوجد لقاح مضاد للفريوس ؟                                     

 نظافة اليدين وآداب السعال                                          

متى ينبغي استخدام الكاممة ؟                                               

 مهام االم املرضعة                                                    

 أسئلة شائعة                                                        



ما هو فريوس كورونا ؟ 
 تعد فريوسات كورونا فصيلة كبرية من الفريوسات التي

 تسبب اعتالالت تتنوع بني الزكام وأمراض أكرث خطورة ،

مثل متالزمة الرشق األوسط التنفسية ومتالزمة االلتهاب

الرئوي الحاد الوخيم - سارس          



   

املصدر 

 فريوسات كورونا هي فصيلة كبرية من الفريوسات الشائعة بني

 الخفافيش والحيوانات ، ويصاب األشخاص يف حاالت نادرة

بعدوى هذه الفريوسات التي ينقلونها بعد ذلك إىل اآلخرين

 ومن األمثلة عىل ذلك أن فريوس كورونا املسبب ملتالزمة 

 االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس( الذي ارتبط بقطط

 الزباد، وفريوس كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط

 التنفسية الذي انتقل طريق اإلبل. ومل تتأكد بعد املصادر

الحيوانية املحتملة ملرض - كوفيد19

.



   

ما مدى

خطورة 

 الفايروس 

الجديد؟

 ميثل فريوس كورونا                 ساللة جديدة مل يسبق تحديدها لدى 

 البرش من قبل

 يعد فايروس كورونا أحد الفريوسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز 

 التنفيس العلوي ، والجيوب األنفية  والتهابات الحلق

 (Covid-19)



 ما هي اعراض اإلصابة
بفريوس كورونا ؟

 الحمى

 السعال

ضيق التنفس

 ممكن اإلصابة بأعراض معوية تشمل االسهال

 تتطور اإلصابة اىل التهاب رئوي وقد يتسبب يف مضاعفات حادة كالفشل

التنفيس وبعض املرىض قد يصابون بفشل يف وظائف بعض األعضاء

 والسيام الفشل الكلوي خاصة لدى االشخاص الذين يشكون من ضعف 

الجهاز املناعي، واملسنني واألشخاص املصابني بأمراض مزمنة



ما هي فرتة الحضانة ؟
 قد تظهر عوارض اإلصابة بفريوس كورونا بعد يومني إىل 14 يوماً من التعرض

  للفريوس

 من هي الفئة األكرث عرضة

لإلصابة مبضاعفات الفريوس؟
كبار السن  فوق ال 60 عام 

 املصابني باألمراض املزمنة ونقص املناعة: داء السكري، الضغط، الرسطان،

امراض الرئة املزمنة



هل يوجد لقاح مضاد لفريوس كورونا ؟

ما هو عالج املصاب بفريوس كورونا ؟

 ال يوجد حتى االن أي لقاح او عالج محدد مبرض الكورونا الجديد 

 العالج املتاح هو عالج داعم ويتوقف عىل الحالة الرسيرية للمريض 



ما هي طرق انتقال العدوى؟

من خالل الرذاذ املتطاير من املريض اثناء السعال او العطاس

عرب ملس االسطح واألدوات امللوثة  ومن ثم ملس االنف او الفم او العني

االتصال املبارش مع املصابني

تناول األطعمة دون طهي خاصة اللحوم والبيض

مشاركة أدوات الطعام والرشاب  امللعقة ، قنينة

املاء

االتصال غري املحمي مع الحيوانات الربية او املزرعة الحية



 نظافة اليدين  

متى يجب عليك غسل اليدين عامة؟

 قبل وبعد تناول الطعام 

 بعد السعال او العطس 

 قبل وبعد العناية بشخص مريض 

 بعد استخدام املرحاض 

 عندما تكون األيدي متسخة 

 بعد التعامل مع الحيوانات 

 بعد مالمسة االسطح امللوثة واالشياء التي تشاركها مع رفاقك 

متى يجب عليك غسل اليدين للعاملني الصحيني؟

   قبل ملس أي مريض

قبل اجراء يتطلب تعقيامً   

 بعد التعرض لسوائل الجسم          

  قبل ملس األشياء املحيطة باملرىض                              

 قبل ارتداء أي معدات وقاية شخصية وبعدها وبعدها

 يجب تنظيف اليدين بعد مالمسة األشياء امللوثة بإفرازات الجهاز              

 التنفيس



 غسل اليدين بشكل تام بالصابون واملياه الجارية ملدة ترتاوح بني 40 

 و60 ثانية

 وعندما ال يتوافر ذلك يجب تنظيف اليدين بفركهام مبادة يرتكز صنعها عىل 

 مادة  الكحول

 تجفيف اليدين باستخدام املناديل الورقية ذات االستعامل الواحد

 عند عدم توافر املناديل الورقية ، ميكن استخدام مناشف القامش  

 النظيفة ويعمل عىل استبدالها كلام أصبحت رطبة  ملدة ترتاوح بني 20 و30

ثانية



 مالحظة لألمهات املرضعات

 عىل األمهات املرضعات مواصلة الرضاعة الطبيعية ، ولكن التقيد بغسل اليدين

 جيداً باملاء والصابون قبل الرضاعة وبعد االقرتاب من الطفل وباألوقات األساسية

 التي ذكرت سابقا ، وارتداء القناع الطبي ، وااللتزام بالنظافة التنفسية الالزمة

وآداب السعال

                             



 استخدام املناديل الورقية للعطاس او السعال 

 تخلص من املناديل فوراً يف سلة املهمالت  

 اغسل يديك باملاء والصابون  

استخدام طريقة ثني الذراع  يف حال عدم وجود مناديل ورقية  

آداب السعال والعطس

تعليامت العطس للتقليل من العدوى

 



هل ميكن أن أُصاب بفريوس كورونا

عن طريق حيواين األليف؟ 

كم من الوقت يظل الفريوس حياً عىل األسطح؟

 عىل الرغم من تسجيل حالة إصابة كلب بعدوى فريوس كورونا يف هونغ كونغ، فال

 يوجد حتى اليوم دليل علمي عىل إمكانية انتقال العدوى من كلب أو قط أو أي

 حيوان أليف. فريوس كورونا ينترش بشكل أسايس عن طريق القطريات التي يفرزها

الشخص املصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم

 تظل فريوسات كورونا

 حية عىل األسطح لبضع

 ساعات أو لعدة أيام، وقد

 يختلف ذلك باختالف

 الظروف مثل نوع السطح

 ودرجة الحرارة أو الرطوبة

 البيئية



اسئلة شائعة:
هل ينبغي أن أشعر بالقلق من اإلصابة بفريوس كورونا؟

                        هل املضادات الحيوية فّعالة يف الوقاية من فريوس كورونا

وعالجه؟

 إن املرض الذي تسببه العدوى بفريوس كورونا  خفيف بشكل عام، السيام عند

 األطفال والشباب. ومع ذلك، فإنه ميكن أن يسبب مرًضا خطريًا، لذا، فإن من

 الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثري فاشية بفريوس كورونا عليهم

   وعىل أحبائهم

 وميكننا توجيه قلقنا عىل النحو الصحيح بتحويله إىل إجراءات لحامية أنفسنا

 وأحبائنا ومجتمعاتنا املحلية، وعىل رأس هذه اإلجراءات غسل اليدين بشكل

 منتظم

 ال تقيض املضادات الحيوية عىل الفريوسات، فهي ال تقيض إال عىل العدوى

 الجرثومية. ومبا أنفريوس كورونا  سببه فريوس، فإن املضادات الحيوية ال تقيض

 عليه. فال ينبغي استعامل املضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من مرض كورونا

 أو عالجه، وال ينبغي استعاملها إال وفقاً لتعليامت الطبيب لعالج حاالت العدوى

 الجرثومية



الشبكة االقران الشباب يف العراق



دليل مثقفي األقران للوقاية من فريوس كورونا 

(Covid-19)

متّت طباعة هذا الدليل بدعم من الحكومة الكندية


