حقائق
حول كوفيد19 -
األعراض

ما هو مرض كوفيد19-؟
إن كوفيد 19-هو مرض جديد يشبه
اإلنفلونزا والبرد يسببه فيروس
كورونا المستجد .بينما ال يعاني معظم
األشخاص إال من أعراض خفيفة،
البعض بمرض شديد ويموت من العدوى.
يُصاب
فيروس كورونا ُ COVID-19مع ٍد للغاية .لدينا أدوية تساعد
األشخاص المصابين بمرض خطير ولكن ال يوجد عال ًجا فعاالً.

السعال

القشعريرة

الحمى

كيف ينتشر فيروس كورونا؟
ينتشر كوفيد 19-من األشخاص الذين يعانون
من األعراض وأولئك غير المصابين بأعراض
في المقام األول من خالل الرذاذ المتطاير من الجهاز
التنفسي والذي ينتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو
يتحدث .يصيب هذا الرذاذ اآلخرين من خالل مالمستهم لألسطح
الرطبة بواسطة األنف أو الفم أو الحلق أو العينين أو الرئتين.
يُعتقد أن هذا يحدث بشكل شائع عندما يكون األشخاص بالقرب
ضمن مسافة ستة أقدام.
من بعضهم البعض – ِ
يمكن أيضًا أن ينتقل كوفيد 19-عندما يلمس المرء شيئًا ملوثاً
بالفيروس ثم يلمس فمه أو عينيه أو أنفه.

التهاب بالحنجرة

ضيق التنفس أو صعوبة في
التنفس

آالم العضالت

فقدان حاسة التذوق أو الشم
حديثًا

ما هي أعراض كوفيد 19-وما مدى خطورته؟
عند اإلصابة بكوفيد ،19-يمكن أن يعاني المرضى من مجموعة
كبيرة من األعراض .غالبًا ال يعاني األشخاص المصابون من
أعراض على اإلطالق أو قد يعانون من أعراض خفيفة جدًا تشبه
البرد أو اإلنفلونزا .بينما يعاني البعض اآلخر من أعراض شديدة
تتطلب دخول المستشفى وتناول األدوية وأحيانًا وضعهم على
جهاز تنفس صناعي .إن معظم الذين تظهر عليهم أعراض شديدة
ومهددة للحياة هم من كبار السن وممن يعانون من حاالت صحية
كامنة.
كانت هناك حاالت ألطفال وشباب بالغين أصحاء عانوا من
مرض شديد واحتاجوا إلى دخول المستشفى.

من هم عرضة لخطر اإلصابة بالعدوى؟
نحن جميعًا عرضة لخطر اإلصابة بالعدوى – ينتقل هذا الفيروس
بسهولة من شخص آلخر .وقد ثبت أنه ينتقل عن طريق أفراد
يعانون من أعراض قليلة أو ال يعانون من أيّة أعراض .نحن
ندرك اآلن أن كبار السن وذوي الحاالت الصحية المزمنة وأولئك
الذين يعيشون في أماكن رعاية جماعية والعاملين في مجال
الرعاية الصحية معرضون بشكل خاص لخطر اإلصابة بأمراض
تهدد الحياة.
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كيف يمكنني حماية نفسي واآلخرين؟
الخطوات التي يمكنك اتخاذها تتضمن:
• عندما تتواجد في األماكن العامة ،قم بتغطية فمك وأنفك –
ارت ِد الكمامة
• اغسل يديك بشكل متكرر
• ابقَ على بُعد ستة أقدام (خطوتين كبيرتين) من األشخاص
خارج منزلك (التباعد الجسدي)
• تجنب الحشود
• ابقَ في المنزل وبعيدًا عن اآلخرين إذا كنت مريضًا
• احرص على تنظيف وتطهير األشياء واألسطح التي
كثيرا.
تلمسها
ً
• إذا ظهرت عليك األعراض أثناء العمل أو في األماكن
العامة ،فارجع إلى المنزل واعزل نفسك واتصل بمقدم
الرعاية الصحية المتابع لك.
• إذا كنت على وشك العطس – فابتعد عن اآلخرين وقم
بتغطية فمك وأنفك (بمنديل ورقي أو مرفقك حتى إذا كنت
مرتديًا الكمامة)
• إذا كنت مسنًا أو تعاني من حاالت طبية كامنة – فابقَ
قريبًا من المنزل ،وتجنب االتصال الجسدي أو الوثيق مع
اآلخرين

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغة أخرى
غير اإلنجليزية ،يمكن أن توفر هيئة الصحة بوالية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل
الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل .اتصل بمركز المعلومات الصحية على
الرقم  2411-673-971-1أو الهاتف النصي  711أو
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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