


(١٩كوفيد  كورونامعلومات عامة حول الفيروس التاجي ) فيروس   

: هو مرض فيروسي ناجم عن فيروس تاجي جديد لم يكن موجوًدا من قبل. لذلك ، ال يوجد أحد   19ما هو كوفيد ــ 

محصن ضد المرض ، وبالتالي يمكن أن ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم . 

التقارب واالتصاالت بين الناس ، وخاصة عند السعال والعطس ، خالل ذلك ) عند السعال والعطس( الفيروس ينتقل عند 

يك هذه تخرج قطرات صغيرة من السائل في الهواء . الفيروس يتواجد في هذه القطرات . إذا كنت قريبا ممكن ان تنتقل ال

يديه من يدين شخص   الى أيًضا  إذا انتقل الفيروسيمكن لالنسان أن يصاب بالعدوى . القطرات وبالتالي تصيبك العدوى

، وبعد ذلك يلمس االنسان أو يحك وجهه ، يتمكن الفيروس حينها من دخول اخر ، على سبيل المثال من خالل المصافحة 

الفم . ولذلك على االنسان غسل اليدين بشكل متكرر وعدم لمس أو حك الوجه . أوالجسم عن طريق العين ، االنف   

ثانية على األقل. اغسل يديك دائًما عندما تعود إلى المنزل أو عندما   20بالماء والصابون لمدة  غسل يديك بشكل متكرر ا*

. اغسل يديك قبل وجبات الطعام وقبل الطهي وبعد زيارة المرحاضمن الخارجتأتي إلى العمل   

غسل اليدين بألماء والصابون هو  اليدين. لكن   لغسل إمكانية تكن هناك اليدين إذا لم  عن غسلبديال  اليدين الكحولي معقم*

اغسل يديك بدالً من ذلك    .فقط أمان زائفتوفر . القفازات غسل اليدين بألماء والصابون هو االفضللكن   .االفضل  

برميه وال تستخدم منديال من . إذا كان لديك زكام ، إستخدم منديال ورقيا وتخلص منه  السعال والعطس في طية الذراع*

 قماش

ابق بعيًدا عن اآلخرين في وسائل النقل العام ،أو عندما تكون في الخارج للتسوق *حاول االبتعاد عن اآلخرين إن أمكن ، 

 وحيث تقابل الكثير من الناس .

داخل  في  االرجيلة (الشيشة). تجنب التدخين واستخدام نقيا وان يكون الهواءبشكل مستمر,  *من الضروري تهوية المنزل

 المنزل .

دت النصائح من قبل مجموعة عمل منتسبة إلى أقسام الطب المهني والبيئي ومع اع  

اختصاصيين لهم خبرة العمل في صفوف الرعاية الصحية وكذلك اإلرشاد الصحي في المناطق المتعددة الثقافات و التي تعاني من  

المعلومات الصحية تتطابق وتستند معلومات منظمة الصحة السويدية وتكون  اكتظاظ السكان في مدينة ستوكهولم، غرينبرغ و مالمو.

ات منظمة الصحة العالمية. دققت هذه المعلومات من قبل طب العدوى مكملة لها وكذلك تستند معلوم  

www.artcovid.se 
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