
ما هو المرض؟؟

مرض في�وس كو�ونا (COVID-19) من ساللة 
كو�ونا، تم التعرف عليها ألول مره في مجموعة من 
الحاالت بأع�اض االلتهاب الرئوي في مدينة ووهان 

بمقاطعة هوبي الصينية.

معظم الحاالت كانت مرتبطه وبائيا بسوق 
المأكوالت البح��ة والحيوانية.

إليك بعض اإلرشادات للوقاية من 
  (COVID-19) مرض في�وس كو�ونا



هل هناك لقاح لمرض في�وس كو�ونا 
(COVID-19)؟ 

ال �وجد في الوقت الحالي لقاح للفي�وس. 

كيف ينتقل المرض ؟

من المحتمل أن يكون مرض في�وس كو�ونا 
(COVID-19) قد نشأ من مصدر حيواني

تشير المعلومات الحالية أنه يمكن لمرض في�وس 
كو�ونا (COVID-19) أن ينتقل من شخص إلى أخر ، 

لكن لم يتم فهم مدى سهولة حدوث ذلك إلى األن.

عادة �نتشر سالالت في�وس كو�ونا األخرى من 
شخص آلخر عبر الرذاذ الملوث من شخص م��ض (من 

خالل السعال أو العطس) أو األيدي الملوثة.

؟

؟



؟

هل �وجد عالج من مرض في�وس كو�ونا 
(COVID-19) ؟

ال �وجد عالج محدد للمرض الذي يسببه مرض 
في�وس كو�ونا (COVID-19).غير أن العديد من 

أع�اضه يمكن معالجتها، وبالتالي يعتمد العالج على 
الحالة الس����ة للم��ض. 

؟

ما هي أع�اض المرض؟ 

صعوبة في الحّمى
التنفس

ألم في 
الحلق

السعال

صداع
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ما هي اإلج�اءات الالزمة للقادمين من الدول ؟
المتأ�رة؟

  
في حال ظهور أع�اض اإلصابة بعدوى �نفسيه قبل أو 

أ�ناء أو بعد السفر ينصح المسافر االلت�ام بالتالي:

التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الط�ية 
على الفور مع ض�ورة إخبار الط�يب عن 

سفرك األخير وأع�اضك.

البقاء في المن�ل و تجنب االتصال مع 
اآلخ��ن.     

عدم السفر أ�ناء المرض.

تغطية الفم واألنف بمند�ل عند السعال 
أو العطس.

غسل اليد�ن كثيً�ا بالماء والصابون لمدة 
20 ثانية على األقل. استخدام مطهر 

األيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.



ماهي مصادر المعلومات الموثوقة في ؟
هذا الشأن؟

ننصح بتلقي المعلومات الصحيحة من الجهات 
الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة 

باألم�اض بشكل عام، وفي حال طلب أي دعم او 
استفسار طبي �رجى التواصل مع:

خدمة "إستجابة" بمركز قيادة عمليات دائرة        •
الصحة – أبوظبي على ها�ف 8001717  

و�ارة الصحة ووقاية المجتمع على ها�ف    •
   80011111  

هيئة الصحة بدبي على ها�ف 800342  •



#نحو_مجتمع_يتمتع_بالصحة_والسالمة
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ط�ق الوقاية من المرض 
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