معلومات حول فيروس كورونا
(بتاريخ )2020/03/12
هذه الورقة تم كتابتها لكي نطمئنك وحتى ال يتسبب لك الذعر .في نفس الوقت يعتبر اهمال الموضوع خاطئا تماما .ستساعدك بعض
المعلومات التالية على التصرف بشكل صحيح.

 .1كورونا عبارة عن فيروس وليس بكتيريا .ال يوجد حاليا عالج له وال تطعيم ضده ،ال تزال األبحاث جارية ،ولكن من غير
المحتمل أن يكون هناك عالج في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب.
 .2من المهم أن يحمي الجميع أنفسهم .من المهم جدا غسل اليدين باستمرار (لمدة  20ثانية على األقل /غسل بشكل جيّد/
الغسل يكون بالصابون) .ال يحتاج األشخاص األصحاء إلى مطهر ،ال لليدين وال للمنزل واالثاث .النظافة الجيدة كافية
للوقاية من االصابة .لمن يستخدم مط ّهر اليدين :يرجى التأكد من أنه يجب فرك المط ّهر تماما مثل الصابون! من المهم
أيضا أال تلمس وجهك "خارج المنزل" أو أن تلمسه بأقل قدر ممكن.
 .3كورونا ليست خطيرة للغاية على األطفال والمراهقين األصحاء .وإذا أصيبوا بها لن يمرضوا بشكل خطير.
 .4يختلف األمر بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو مرض السكري أو السرطان أو مشاكل القلب،
أو األشخاص التي تزيد أعمارهم عن  50عاما وخاصة التي تزيد أعمارهم عن منتصف الستينيات .وغالبا ما يكون
المرض شديدا جدا لهذه الفئات العمرية ،ويصل خطره في أنه يمكن ان يسبب الوفاة (اقرأ في األعلى النقطة  ،1ال توجد
أدوية ،يجب على الجسم مقاومة المرض من تلقاء نفسه عن طريق مناعة الجسم)

 .5إذا أصاب شخص ما شخصا آخر ،فهذا سوف يصيب مرة أخرى شخصين آخرين ،ثم  2آخرين مرة أخرى ،وما إلى ذلك،
فهي سلسلة من العدوى .يمكن أن تتسبب في نقل فيروس كورونا الى االخرين اذا كنت طرف في سلسلة نقل العدوى (حتى
إذا لم تكن مريضا بعد أو ال تأخذ المرض على محمل الجد بما فيه الكفاية) ،ألنك تعتقد أنه غير قاتل (األطفال والمراهقون،
على سبيل المثال ،انظر النقطة .)3
يجب كسر سالسل العدوى هذه ،وإال فستكون زيادة عدد المرضى سريعة جدا وبالتالي لن تستطيع المستشفيات التعامل مع
المصابين .سيموت الكثير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة.
 .6في إيطاليا ،على سبيل المثال هذا هو الحال بالفعل .هناك ،يجب على المستشفيات أن ترفض المصابين بأمراض خطيرة أو
ال تعالجهم.
 .7إذا مرض شخص ما وكان يعاني من السعال والحمى ،فيجب عليه التحدث إلى طبيب األسرة عبر الهاتف .ال تذهب تحت
أي ظرف من الظروف ببساطة إلى العيادة ،ولكن فقط عن طريق أخذ موعد مسبق من الطبيب.
 .8إذا كنت مصابا أو كان لديك اتصال بشخص مصاب بـ كورونا ،فيجب عليك الحجر الصحي لمدة  14يوما .سيعلمك عن
هذا الحجر قسم الصحة في المدينة أو الطبيب .الحجر الصحي :هو عبارة عن عزل مطلق .ال يُسمح ألحد بمغادرة الشقة أو
دخولها ،وال حتى الذهاب إلى صندوق البريد .لذلك من المنطقي شراء كميات كافية من الطعام تكفي لمدة الحجر الصحي،
ربما حفاضات ومواد استهالكية .إذا كنت تريد شراء شيء ينقصك خالل فترة الحجر الصحي ،يمكنك االتصال باألصدقاء
الذين سيشترونه لك .يجب على األصدقاء وضع األشياء أمام الباب ،ثم يجب عليهم االبتعاد ،ويمكنك بعد ذلك إحضار
المشتريات إلى الشقة.
 .9لكسر سلسلة العدوى وضمان ارتفاع أبطأ ألعداد المصابين (من المتوقع وفي مرحلة ما أن يصيب هذا الفيروس الجميع
تقريبا ،من المهم للغاية أال يحدث هذا بسرعة وفي نفس الوقت ،حتى يتسنى للمستشفيات استيعاب اعداد المرضى
والمصابين ومعالجة الجميع على شكل دفعات) ،فمن المهم:

 .10تجنب التج ّمعات! وهذا يعني االستغناء عن جميع المجالس غير الضرورية  -على سبيل المثال نوادي األطفال ،النوادي
الرياضة لألم والطفل ،وكذلك زيارة دور العبادة.
 .11في الوقت الحالي ،ال ينصح بزيارة دور العبادة .ألنه يوجد هناك أعداد كبيرة جدا من األشخاص في مكان ضيق ،وهذا
يؤدي الى خطر إصابة مرتفع جدا (حتى بالنسبة لألشخاص الذين ال يعرفون حتى اآلن أنهم مصابين .أنت تتح ّمل
المسؤولية عن نقل العدوى لكبار السن والمرضى وأصحاب المناعة الضعيفة.
 .12من يوم االثنين  16مارس حتى نهاية عطلة عيد الفصح في  19أبريل .مدارس ورياض األطفال سوف تكون مغلقة .هذا
ليس سببا للذعر .يتم ذلك لكسر سالسل العدوى( ،انظر أعاله النقطة )7
 .13حافظ على صحتك! انتبه للمسنين  -يجب على األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60عاما عدم الخروج في الوقت
تسوق لهم ،اذهب عنهم إلى مكتب البريد ،إلخ.
الحالي وال سيما في األماكن المكتظةّ .

ال يوجد أي حقوق على هذا المنشور ،بإمكانكم طباعته وتوزيعه على األصدقاء والمعارف للتقليل من الذعر والتوعية ضد فيروس
كورونا.
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