COVID-19ماهو فيروس كورونا
تحديث  ١٦مارس ٢٠٢٠

فيروسات الكرونا هي جروب Coronaviruses .
كبير من الفيروسات التي يمكنها ان تسبب المرض للناس
و للحيوانات.

و الفيروس هو شيء يمكنه جعل الناس مرضي.

هناك نوع من فيروسات الكرونا التي يمكنها ان تجعل
COIV-19اإلنسان مريض يسمي

يمكنه االنتقال من شخص الخر COVID-19

1

ربما يعانون COVID-19األناس المصابون بفيروس
:من أعراض:
السعال

•

الحمى أو االرتفاع الشديد في درجه الحراره

•

.صعوبه التنفس

•

من المهم ان تعرف ان الناس الذين يعانون أيضا من .
االنفلونزا أو البرد قد يعانون أيضا من نفس االعراض

قد ال COVID-19بعد األشخاص المصابين بفيروس
تظهر عليهم أعراض المرض

ولكن مازال بإمكانهم نقل العدوي ألشخاص اخرين

قد يستغرق األمر حوالي  ١٤يوما من التاريخ الذي خالط
حتي COVID-19فيه الشخص أحدا مصابا بفيروس
:مرضه
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يمكنه COVID-19عندما يكون الشخص مصابا ب
نشر قطرات أو رذاذ علي ما حوله عن طريق:
السعال •
العطس •
التحدث •
مالمسه اآلخرين كالسالم باليد •
مالمسه األشياء أو األسطح التي قد يلمسها االخرون •

القطرات هي قطع صغيره جدا من السائل الذي يخرج .
من انف الشخص أو فمه
 COVID 19قد تحتوي هذه القطرات علي فيروس
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:األسطح و األشياء كمثال:
المناضد •

مغاسل الحمامات •

اسطح المطابخ •

مقابض االبواب •

هذا المقال سهل القراءة سيخبرك كيف تقلل من فرص
COVID-19إصابتك بعدوي فيروس
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COVID-19أشياء يمكنك فعلها للوقائه من فيروس

هناك بعض األشياء إلهامه التي يمكنك فعلها لوقف
COVID-19.انتشار فيروس

:يجب عليك
االبتعاد عمن يعانون من أعراض نزالت برد أو •
انفلونزا

البقاء في المنزل اذا شعرت انك لست علي ما يرام •

تغطيه انفك و فمك بمنديل ورقي عند العطس أو •
السعال

رمي أي مناديل ورقيه مباشره بعد العطس أو •
السعال
العطس أو السعال في مرفقة اذا لم يتواجد معك •
مناديل ورقيه
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تأكد من غسيلك لليدين بالماء و الصابون جيدا لمده ٢٠
ثانيه بعد:
السعال أو العطس •

نفخ انفك •

قبل األكل أو لمس الطعام •

بعد استخدام المرحاض •
بعد مساعده األطفال في مسح انوفهم

بعد رعايه المرضي •
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•

في حاله عدم وجود الماء و الصابون يمكنك استخدام
.معقم االيدي

شيء اخر هام هو عدم لمس ما يلي:
العينين •
االنف •
.الفم •

فكره جيده ان تقوم بتطهير و نطاقه األسطح التي يتم
استخدامها
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اتصل ب COVID-19اذا تواجد لديك ايه اسأله عن
علي رقم Health line

0800 358 5453

.لن تتكلف أمواال فالرقم مجاني

 .متاح طوال اليوم ليال و نهاراHealthline
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COVIDأين يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات سهله القراءة عن19

هناك بعض الحقائق سهله القراءة بالعناوين التأليه:

معلومات عن الفيروس للقادمين • COVID-19
الي نيوزيلندا من الخارج
COVIDماذا لو كنت تعتقد انك مصابا بفيروس •19

.و العزل الذاتي • COVID-19

يمكنك إيجاد هذه المقاالت علي موقع وزاره الصحة
:التالي

www.health.govt.nz/our-work/diseases-andconditions/ covid-19-novel-coronavirus
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هذه المعلومات تمت ترجمتها الي حقائق سهله القراءة
عن طريقby the Make It Easy service of
People First New Zealand Inc. Ngā
Tāngata Tuatahi.

The ideas in this document are not
the ideas of People First New
Zealand Ngā Tāngata Tuatahi.
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