إدارة الصحة العامة

حقائق سريعة حول متحور أوميكرون

(تم التحديث في  17ديسمبر )2021

رصدت إصابات بأوميكرون في أوريغون ،ومن المتوقع أن ترتفع حاالت اإلصابة به ارتفاعا مفاجئا في
األسابيع القادمة حيث يبدو أنه ينتشر بسرعة وبسهولة أكبر كثيرا من سالالت كوفيد 19-األخرى.
يعكف العلماء في جميع أنحاء العالم على دراسة متحور أوميكرون.


كثيرا
قابلية االنتقال واالنتشار :في كل يوم يتضح أكثر وأكثر أن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة وبسهولة أكبر ً
من متحور دلتا ،إال أننا ال نعرف حتى اآلن معدل سرعة انتشاره.



شدة المرض :تشير البيانات األولية إلى أن متحور أوميكرون قد يؤدي إلى مرض أقل شدة ً من متحور دلتا ،لكن هذا
األمر ما زال قيد الدراسة.



فعالية اللقاحات :يبدو أن لقاحات كوفيد 19-ما زالت توفر الحماية ضد المرض الشديد ،وتوفر الجرعات المعززة
طبقة إضافية من الحماية ضد العدوى والمرض الشديد.



العالج :من غير المعروف في هذا الوقت مدى فعالية العالجات ضد العدوى التي يسببها متحور أوميكرون .ويجرى
العلماء حاليًا في جميع أنحاء العالم التحقيق في هذا بنشاط.

نعلم كيف نحمي أنفسنا واآلخرين.


احصل على اللقاح اآلن في حالة عدم حصولك عليه .يظل تلقي اللقاح هو أفضل حماية ضد المرض الشديد وانتشار
المرض.



إذا كنت مؤهالً للحصول على جرعة معززة ،فحدد موعدك اليوم .توفر الجرعات المعززة طبقة إضافية من
الحماية.



احرص على ارتداء قناع وأنت خارج المنزل.



حافظ على مسافة بينك وبين األشخاص الذين ال يقيمون معك في نفس المنزل إذا كنت ال تعرف حالة تلقيهم للقاح.



اغسل يديك باستمرار.

الفيروسات مثل فيروس كورونا  2المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة ،الفيروس المسبب لمرض كوفيد-
 ،19تتحور أو تتغير باستمرار.
في  24نوفمبر  ،2021أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور أوميكرون بشكل يثير القلق .ويبدو أن متحور
أوميكرون أكثر قابليةً لالنتقال من متحور دلتا ،ويحتوي على العديد من الطفرات التي تثير القلق بشأن انخفاض فعالية اللقاح.
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هيئة صحة أوريغون تراقب حالة متحور أوميكرون عن كثب.
تمتلك والية أوريغون واحدًا من أقوى أنظمة المراقبة المتنوعة في الواليات المتحدة.
بينما نتعلم المزيد عن المتحور الجديد ،سنشارك المعلومات بسرعة حول أفضل السبل لحماية نفسك والحفاظ على أمان
وسالمة أحبائك ومجتمعك.

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن
توفر هيئة الصحة بوالية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل.
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