
             

 كورونا فيروس عن معلومات
 

 كيف يمكن للمرء أن يصاب بالفيروس؟1.

 

 يتم متابعة نقل الفيروس من شخص آلخر. ويحدث هذا على سبيل المثال أثناء السعال والتكلم أو عندما يمد الشخص

 .يده لآلخر

 

 كيف يعرف المرء بأن لديه العدوى بالفيروس؟2.

 

 فيحدث عنده على سبيل المثال سعال وزكامCorona Virus(، ) بفيروس كورونا إذا كان لدى المرء عدوى

 وخدوش في الحلق وحمى. وهذا شبيه جداً بالنزلة الوافدة. ويحصل عند بعض األشخاص إسهال أيضاً. وتكون

 .حالة بعض المرضى أسوء من حالة اآلخرين؛ ويحصل عندهم مصاعب في التنفس أو التهاب في الرئتين

 14كان لدى الشخص عدوى بالفيروس، فيمكن أن تستغرق بداية ظهور إشارات المرض لمدة تصل إلى وإذا 

. 

 يوماً 

 

 لماذا يكون فيروس كورونا خطيراً؟3.

 

 15يسير المرض بفيروس كورونا عند أكثر الناس بشكل خفيف. لكن يكون مسار المرض شديداً عند حوالي %

 ت في التنفس والتهاب في الرئتين. ولقت مات حتى اآلن بسبب الفيروس قبل كلمن ال َم ْع ِديين به: يصابوا بصعوبا

 .شيئ المرضى كبار السن واألشخاص الذين كانوا قبل ذلك مرضى

 

 مالذي يجب علي أن أفعله، إذا ظهرت عندي عالمات المرض؟4.

يجب  عل أشخاص مصابون بعدوى فيروسية ،إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال أو ضيق التنفس وتعيش في منطقة يوجد بها بالف

عليك االتصال بالطبيب وتحديد موعد.يجب أال يكون ألي شخص يعاني من الحمى أو السعال أو ضيق التنفس أي اتصال مع 

متر على األقل من األشخاص اآلخرين.ابق في المنزل أو في غرفتك. السعال  2أو  1.5األشخاص اآلخرين. ابق على مسافة 

في ملتوي ذراعك ، أو في منديل ، يمكنك التخلص منه على الفور في سلة المهمالت. اغسل يديك كثيًرا جيًدا بالصابون والعطس 

 ثانية على األقل. 30لمدة 

 

 

 مالذي يجب علي فعله، إذا كان لدي تواصل مع شخص َم ْعدي بالفيروس؟5.

 

صل بطبيبك أو قسم الصحة في مكان إقامتك وأبلغه هناك. إذا كنت على اتصال شخصي مع شخص مصاب بالفيروس التاجي ، فات

إذا كنت تعيش في مركز استقبال أو في سكن مشترك ، فأخبر إدارة المنشأة أو األخصائي 69844-07141/144رقم الهاتف: 

دريب أو مكان االجتماعي المسؤول بسرعة. وأخبرهم أيًضا ، على سبيل المثال ، في مدرستك ، أو مدرسة اللغة ، في مكان الت

 العمل.



 

 الصحي الحجر قواعد

 فيجب ، التاجي بالفيروس بالفعل تشخيصك تم إذا أو مصاب بشخص اتصلت قد كنت إذا ،( والسعال الحمى) بالمرض تشعر كنت إذا

 !الصحي الحجر عليك

 جميًعا ولحمايتنا لحمايتك الصحي الحجر. معدية بأمراض إصابتهم في المشتبه أو المصابين لألشخاص مؤقت عزل هو الصحي الحجر

 .الجديد كورونا بفيروس اإلصابة من

 :القواعد اتباع جًدا المهم من

 األقل على يوًما 14 لمدة غرفتك أو شقتك مغادرة لك يجوز ال .1

 األشخاص من متر 2 عن تقل ال ومسافة ، األقل على ثانية 30 لمدة بانتظام بالصابون اليدين غسل) النظافة بقواعد تلتزم أنت .2

 (ذراعك في والعطس والسعال ، اآلخرين

 زيارة تتلقى أال يجب .3

 .السارس بمرض إصابتك عن واإلبالغ بالطبيب االتصال فيرجى ، طبية مساعدة إلى بحاجة كنت إذا .4

 .بابك أمام األدوية أو البقالة وترك لهم التسوق يمكنك. مساعدتك الجيران أو األصدقاء من اطلب .5

 !السجن أو بالغرامة عليه المحكوم الصحي الحجر لفاتمخا على يعاقب: يلي ما مالحظة يرجى

 .استثناء دون اتباعها عليك يجب ، إضافية تعليمات الصحة وزارة فستعطيك ، مريض أنك ثبت إذا

 :الخصوص وجه على ، للمرض األولى العالمات ظهور قبل يومين حتى بهم اتصال على كنت الذين األشخاص أخبر

 المنزل نفس يف معهم تعيش الذين األشخاص .1

 ، األقل على دقيقة 15 لمدة لوجه وجها معهم تواصلت الذين األشخاص .2

 المهنية البيئة وفي األطفال ورياض المدارس في أيًضا ،( المحادثة أثناء المثال سبيل على) مترين من أقل مسافة على

 (.مفهوم هو ما بقدر) األحداث في أو الطبية العيادات/  الممارسات في بهم اتصلت الذين األشخاص .3

 

جة عال ات م فاي ن شخاص من ال ن األ ذي تت ال ب تهم ث صاب فحص إ ال حجر أو ب صحي ال   ال

جب لص وي تخ يع من ال ات جم فاي ن سر من ال ية األ ش ي ع م ضررة ال ت م ق عن ال لة طري س  

ات فاي ن سوداء ال   .ال

ياطات ت  :أخرى اح

بط - رت يات ت م يرة ك صغ ات من  فاي ن لة ال سائ مواد ال صة ب ما ما يه ب ة ف فاي ك ضمان ال يم ل ل س ت دون ال  ب

يط ق ن ت ال جب .ب لص عدم وي تخ يات من ال م بر ك ات من أك فاي ن لة ال سائ ق عن ال لة طري س ات  فاي ن  ال

ية ق ب ت م  .ال



جب - ات جمع ي فاي ن ي ال ياس ف مامة أك قرة، ق ت س جب م ها ي كام إغالق إح عد ب ات، ملء ب فاي ن لى ال يل ع ب س ثال  م  ال

ق عن قود طري ع م  .ال

جب - ضع ي ياس و قمامة أك شرة ال با ي م ق ف نادي ص ات أو ال حاوي ضعها وعدم ال بها و جان   .ب

صل وا يع وت سر جم ية األ ش ي ع م رى ال لص األخ تخ درات من ال لص ق تخ ات من ال فاي ن تى ال ال ح قل  ث اهل ت ق ك  مراف

لص تخ ات من ال فاي ن  .داع دون ال



             

 !!!انتباه

 :كورونا حول الهامة والمعلومات السلوك قواعد

 .2020 أبريل 19 حتى األقل على والجامعات األطفال ورياض المدارس إغالق يتم

 

 .2020 يونيو 15 حتى مغلقة الدورات تظل أن المرجح من. حاليًا تجري ال األخرى التعليمية والعروض اللغة دورات

 

 .2020 يونيو 15 حتى مغلقة اليهودية والمعابد والكنائس المساجد

 

 عن األقل على متر 1.5 بعد على ابق. منزل في معهم تعيش الذين األشخاص على هذا ينطبق ال. الخاصة الشخصية االتصاالت يحظر

 .غرفتك خارج باألشخاص االتصال على ينطبق متر 1.5 للمسافة األدنى الحد فإن ، مشترك سكن في تعيش كنت إذا. اآلخرين

 وحكم يورو 25000 إلى تصل غرامة فسيواجهون ، هذا انتهكوا إذا. العامة األماكن في شخصين من أكثر لديهم من حشود يحظر

 .معفاة العائالت. سنوات لعدة بالسجن

 

 

 

 

 




