••استخدم املنديل عند العطس أو السعال ،وتخلص منه
فورا بعد االستخدام.
••جتنب البصق يف األماكن العامة ،وملس العينني أو األنف
أو الفم.
••استخدم اجلزء العلوي ألكمامك أو ذراعك املثني إذا لم
جتد منديال يف حالة السعال.
••اغسل الفواكه و اخلضروات جيدا.
••احرص على تطهير األسطح يف املنزل واملكتب.
••قم بطهي املنتجات احليوانية والطيور والبيض جيدا.
••جتنب التعامل مع احليوانات البرية ،أو حيوانات املزارع
احلية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.
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الوقاية خير من قنطار عالج

فيروس «كورونا» املستجد:

يندرج فيروس «كورونا» اجلديد ضمن ساللة جديدة من عائلة فيروسات
«كورونا» لم تكتشف إصابة البشر به سابقا ،وهو مرض فيروسي يصيب
اجلهاز التنفسي لالنسان يف مختلف االعمار واألشخاص األكثر تأثرا
املصابني بأمراض مزمنة.
أعراض اإلصابة بفيروس «كورونا»:

تشخيص املرض:

عن طريق الفحوصات السريرية واملخبرية وحتدد نوعية فيروس بالتحليل
املخبري فقط.
هل يوجد لقاح أو عالج ضد فيروس «كورونا» املستجد؟

عندما يظهر مرض جديد ال يتوفر عادة له أي لقاح .وقد يستغرق األمر عدة
سنوات قبل التوصل إلى ابتكار لقاح ضد الفيروس.
ال يوجد عالج محدد للمرض الذي يسببه فيروس «كورونا» املستجد .غير
أن العديد من أعراضه ميكن معاجلتها ،وبالتالي يعتمد العالج على احلالة
السريرية للمريض.
للحد من خطر اإلصابة بفيروس «كورونا»
احم نفسك من املرض من خالل إلتزامك باخلطوات اآلتية:
••جتنب املخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزالت البرد
أو اإلنفلونزا.
••نظف يديك بالصابون واملاء ،أو استخدم معقم يدين
كحولي يف احلاالت اآلتية:

طرق العدوى:

••االختالط مع املصابني ،الرذاذ املتطاير اثناء السعال والعطس وملس
ادوات املريض.

بعد السعال والعطس.
عند رعاية املرضى.
قبل و أثناء وبعد إعداد الطعام.
قبل تناول الطعام.
بعد استخدام املرحاض.
عندما تكون األيدي متسخة.
بعد التعامل مع احليوانات او فضالتها.

