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 19- أعراض مرض كوفيد 
 :19-مصابين بمرض كوفيد  التالية   تتراوح بين متوسطة وشديدة. قد يكون األشخاص الذين يعانون من األعراض  قد يعاني أي شخص من أعراض

 الحمى أو الرعشة  •
 السعال  •
 ضيق التنفس أو صعوبة التنفس  •
 اإلجهاد  •
 آالم في العضالت أو الجسم  •
 الصداع  •
 فقدان حاسة الذوق أو الشم  •
 التهاب الحلق  •
 احتقان أو سيالن األنف  •
 الغثيان أو القيء  •
  اإلسهال •

 :على األشخاص الذين يعانون من األعراض التالية الحصول على الرعاية الطبية الطارئة

 صعوبة في التنفس  •
 أو شعور بالضغط على الصدر متواصل ألم  •
 التخليط أو التشوش  •
 االستيقاظ أو البقاء مستيقًظا عدم القدرة على  •
 لون البشرة أو الشفاه أو فراش األظافر شاحب أو رمادي أو أزرق، حسب لون البشرة  •

نتقال مرض كوفيد   19- طرق ا
 

عليهم األعراض أو األشخاص الذين لم تظهر عليهم األعراض عن طريق قطيرات الجهاز   تظهربشكل رئيسي، ينتقل المرض من األشخاص الذين  
عن طريق  التنفسي عند المخالطة القريبة أو عن طريق المخالطة المباشرة مع األشخاص المصابين، أو عن طريق مالمسة األشياء واألسطح الملوثة، أو 

يلة التهوية حيث يقضي األشخاص المصابون فترات طويلة من الوقت مع اآلخرين. وقد تشمل هذه  األماكن المغلقة واألماكن المزدحمة وقل  في  الرذاذ
 ، والنوادي الليلية، والمكاتب وأماكن العبادة، أو أثناء اإلجراءات المولدة للرذاذ.تدريبات الكورال، وقاعات تمارين اللياقة البدنيةاألماكن المطاعم، و 

 

لتوع ال المخاطر و   :19- كوفيد مرض  بشأن  ية  و رسائل ا
  ةشديد مرض  يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة، لكن البعض بين  تتراوح فقط أعراض  ون منيعان 19-معظم األشخاص المصابين بكوفيد .1

التنفسية  ألكسجين، وقد يعانون من المرض بدرجة خطيرة مصحوب بمضاعفات مثل فشل الجهاز التنفسي ومتالزمة الضائقة  با   تطلب دعماً ت
 / أو فشل العديد من األعضاء، بما في ذلك إصابة حادة في الكلى والقلب.  اإلنتان والجلطة الدموية و( واإلنتان وصدمة ARDSالحادة ) 
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المزمنة   .2 الرئة  وأمراض  القلب  وأمراض  الدم  وارتفاع ضغط  السكري  مثل  السارية،  غير  باألمراض  واإلصابة  والتدخين  السن  في  التقدم  يعد 

 خطر للتدهور السريع والمرض الشديد و / أو زيادة عدد الوفيات.الرطان، من عوامل والس

 يمكن للمصابين الذين ال تظهر عليهم أعراض المرض نقل العدوى ونشرها لآلخرين، لذلك نحن بحاجة إلى االلتزام بتدابير الوقاية. .3

قاء في غرفة منفصلة عن أفراد األسرة اآلخرين. إذا لم يكن ذلك  أو المشتبه بإصابتهم الب  19-يجب على األشخاص المصابين بمرض كوفيد .4

يقتصر عدد مقدمي الرعاية على  ينبغي أن  ممكنًا، يجب ارتداء الكمامة، وتهوية الغرفة جيدًا، والحفاظ على مسافة متر واحد من اآلخرين.  

 شخص واحد فقط ال يعاني من حاالت طبية كامنة، إن أمكن.

أيام منذ تاريخ إجراء فحص فيروس مرض     10هور أي أعراض، يمكن للمصابين الخروج من العزل الصحي بعد مرور  في حال استمرار عدم ظ .5

 االيجابي. 19-كوفيد

على األقل   أخرى أيام  3أيام من ظهور األعراض باإلضافة إلى   10. إذا ظهرت عليهم األعراض، فيمكنهم الخروج من العزل الصحي بعد 6 .6

 ذلك بدون حمى وبدون أعراض تنفسية(.بدون أعراض )بما في 

 غير الحوامل.بمقارنة  19-من المرجح أن تصاب الحوامل والنساء الحوامل حديثًا بمرض شديد عند العدوى بكوفيد .7

الرضاعة  المؤكدة أو المشتبه فيها على بدء الرضاعة الطبيعية أو االستمرار فيها، ألن فوائد    19-مصابة بعدوى كوفيداليجب تشجيع األم   .8

  الطبيعية تفوق بشكل كبير المخاطر المحتملة النتقال العدوى.

 من خالل: االستمرار بتقديم الحليب ألطفالهن 19-كوفيد مرض ب يمكن لألمهات المرضعات المصابات  .9

 الرضاعة الطبيعية المباشرة: اغسلي يديك وارتدي الكمامة قبل حمل الطفل وأثناء الرضاعة. •

على ارتداء الكمامة وغسل يديك جيدًا قبل شفط الحليب. شفط الحليب    احرصي الرضاعة الطبيعية غير المباشرة: شفط حليب األم.   •

 ساعة. 24مرات كل  8إلى  6بقدر ما يأكل طفلك، أو على األقل 

الحيوية  يجب   .10 ناجم عن    19-بكتيرية. مرض كوفيدوجود عدوى  على  لم يكن هناك مؤشر  إذا  وقف االنتشار الواسع الستخدام المضادات 

ا  اإلصابة بفيروس وليس بكتيريا، والمضادات الحيوية ال تعمل ضد الفيروسات. قد يؤدي تناولها إلى ارتفاع معدالت المقاومة البكتيرية، مم

 وما بعدها. 19- سيؤثر على عبء المرض ومعدالت الوفيات بين السكان خالل جائحة كوفيد

، ارتِد الكمامة؛ وتجنب مالمسة العينين أو األنف أو الفم دون غسل يديك أواًل؛ وتجنب الحشود وحافظ  19-ة بكوفيدلحماية نفسك من اإلصاب .11

 على تهوية جيدة للغرف التي تتواجد فيها مع أشخاص آخرين.

 :19-المساعدة في وقف انتشار كوفيد .12

o حاول البقاء في المنزل أكبر قدر ممكن 
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o   تتواجد خارج المنزل ارتِد الكمامة عندما 

o  حافظ على مسافة آمنة من اآلخرين 

o غسل اليدين كِثر من ا 

o  هل أنت مريض؟ اتصل مسبقًا قبل زيارة العيادة أو المستشفى إلخطارهم بحالتك 

اص الذين تلقوا  من المهم االلتزام بالتدابير الوقائية بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك، إذ ال يوجد لدينا حاليًا عدد كاٍف من األشخ .13

 اللقاح لتوفير حماية أوسع للسكان.

. وقد ينجم عنه أعراض مرض  19-متحور دلتا على االنتقال أكبر بمرتين من الساللة األصلية للفيروس المسبب لمرض كوفيدقدرة  يبدو أن   .14

 أكثر خطورة مقارنة بالسالالت السابقة لدى األشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

 

 :19- كوفيد   ات قاح وية بشأن ل توع رسائل  

 .ا في الفترة الزمنية الموصى به 19-لتلقي اللقاح بالكامل، يجب عليك أخذ جرعتين من لقاح كوفيد .1

 سبوعين لبناء المناعة.ألاألخيرة، يحتاج جسمك   19-بعد جرعة لقاح كوفيد .2

. ال يجب على النساء اللواتي يخططن  19-اللقاح ضد كوفيدتلقي  إلصابة بمرض شديد  ول  مرتفع   الحوامل والمرضعات المعرضات لخطرعلى   .3

 للحمل في المستقبل القريب تأجيل تلقي اللقاح.

ال توجد توصيات بوقف تناول حبوب منع الحمل الهرمونية )حبوب منع الحمل أو الغرسة أو اللصقة أو الحلقة أو الحقنة( قبل أو بعد تلقي   .4

 .19-لقاح كوفيد

 ، بحدوث مشاكل في الخصوبة لدى النساء أو الرجال.19-ال يوجد حاليًا دليل على تسبب أي لقاحات، بما فيها لقاحات كوفيد .5

، كأي لقاح آخر، آثار جانبية خفيفة مثل الم في الذراع أو آالم العضالت أو التعب أو الصداع أو الحمى،  19-يمكن أن تسبب لقاحات كوفيد .6

 أيام. 3-2على أن جسمك يبني مناعة ضد الفيروس. تختفي اآلثار الجانبية عادًة في غضون دل توهي عالمات طبيعية 

٪. قد ال تتمكن نسبة ضئيلة من األشخاص من بناء مناعة كاملة ضد المرض وقد يعانون من أعراض خفيفة  100ال يوجد لقاح يحمي بنسبة  .7

للغاية ضد األمراض الخطيرة والوفاة الناجمين عن  إلى متوسطة في حالة اإلصابة. وعلى الرغم من ذلك، يبقى ت  اللقاح بالكامل فعال  لقي 

 .19-اإلصابة بكوفيد

غير معروفة بعد. هذا هو أحد األسباب التي تفرض علينا    19-إن مدة استمرار المناعة التي توفرها اللقاحات المختلفة ضد مرض كوفيد .8

 ، مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين والتهوية، حتى بعد تلقي اللقاح.االستمرار باتباع جميع التدابير الوقائية الفعالة

، يستمر  ( ترخيص اللقاح )الموافقة عليه   عندما يتم تحدث معظم اآلثار الجانبية للقاح بعد تلقيه بوقت قصير، وليس بعد شهور أو سنوات.   .9

 .ي أحداث سلبية نادرة، مثل تلك التي قد تؤثر على شخص واحد من بين مليون شخصالعلماء والوكاالت الحكومية في مراقبة سالمته لتحديد أ 



  19-كوفيد مرض  المخاطر والرسائل التوعوية بشأن                            

ال يوجد دليل يشير إلى أن التخدير الموضعي أو العام يشكل خطرًا على الحياة أو خطورة على استخدامه بعد الحصول على أي لقاح لفيروس   .10

 .19-كوفيد

تعليمات لخاليانا لبدء بناء    19-كوفيد  لقاحات  ترسل بأي شكل من األشكال.    أو تتفاعل معه   النووي   حمضك  ال تغير  19-لقاحات كوفيد .11

 . 19- كوفيدضد الفيروس المسبب ل  المناعة

" ألن  19-( أو اختبار المستضد للكشف عن "كوفيدPCR" لن يتسبب في نتيجة إيجابية الختبار تفاعل البوليمراز التسلسلي ) 19-لقاح "كوفيد .12

" يولد استجابة مناعية،  19-تحرى حالة المرض الفاعلة وليس ما إذا كان الفرد يتمتع بالمناعة أم ال. ومع ذلك، ألن لقاح "كوفيداالختبارات ت 

 ".19-فقد يكون من الممكن الحصول على نتيجة إيجابية عند إجراء اختبار األجسام المضادة الذي يقيس مدى مناعة الفرد ضد "كوفيد

 .19-إلى إصابتك بكوفيد  19-لن تؤدي لقاحات كوفيد .13

خالل اليومين السابقين    19-بكوفيد  اً مصاب  اً دقيقة( شخص  15اعزل نفسك إذا كنت قد خالطت عن قرب )في نطاق متر واحد وألكثر من   .14

 ها.يومًا من ظهور  14أو بعد لظهور األعراض 

 .19-يمكن للقاح الوقاية من المرض الشديد في حال أصبت بكوفيد .15

 قبل الحصول على التطعيمات األخرى.  19-االنتظار مدة أسبوعين بعد تلقي لقاح كوفيديجب عليك   .16

 19- رسائل تشجيعية بشأن كوفيد 
 

 هل تريد الحفاظ على سالمة أحبائك؟ قم بأخذ اللقاح  -1

 ؟ قم بأخذ اللقاح.19-هل تفكر في أفضل طريقة للوقاية من المرض الشديد نتيجة اإلصابة بكوفيد -2

.  مليارات األشخاص حول العالم ل  الطوارئ المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية لالستخدام في حاالت    19-دكوفيلقاحات    يمتم تقدحتى اآلن   -3

 آمنة وفعالة. ستكون   عندما يحين دورك، كن واثقًا من أن اللقاحات

 بالعلم. قم بأخذ اللقاح. لتكن لديك ثقة  -4

 ؟19-كوفيدهل تلقيت اللقاح ولكنك تعاني من أعراض  -5

 19-قم بإجراء فحص كوفيد ✓

 ابق في المنزل  ✓

 اتبع تدابير الوقاية  ✓

 هي أخذ اللقاح؟ قم بأخذ اللقاح. 19-هل تعلم أن الطريقة األقل تكلفة واألكثر فاعلية لوقاية نفسك وأحبائك من اإلصابة بمرض كوفيد -6

 ويوصى بها لجميع البالغين. قم بأخذ اللقاح. 19- كوفيد ناجمة عنحدوث نتائج خطيرة  الوقاية من فعالة في  19-لقاحات كوفيد -7
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على مصادر المعلومات الموثوقة، مثل مقدمي الرعاية الصحية ومسؤولي الصحة العامة، لمساعدتك على اتخاذ خيارات مستنيرة والبقاء   اعتمد -8

 .على آخر المستجداتعلى اطالع 

 
 
 

 


