
 

 

 األسئلة االكثر شيوعا فيما يخص فيروس الكورونا الجديد
 

 ؟ nCoV-2019ماهو مرض الكورونا الجديد  -1

الفيروس التاجي )كورونا( الجديد، هي ساللة جديدة من فيروس كورونا تم التعرف عليه ألول مرة في 

 الصينية. تهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي لمجموعة من حاالت اال

 

 ماهو مصدر فيروس الكورونا الجديد؟ -2

في   الوباء في وقت مبكر ، ذُكر أن العديد من مرضى   بعد.  2019لم يتم تحديد مصدر فيروس كورونا 

ووهان ، الصين ، كانوا على صلة بسوق كبير للطعام البحري والحيواني ، مما يشير إلى أن الفيروس ظهر  

 . ليل الوراثة لهذا الفيروس مستمر لمعرفة المصدر المحدد للفيروستحعلى األرجح من مصدر حيواني. 

 

 ماهي األعراض والعالمات السريرية؟   -3

 

لتهاب  إرتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس وإعراض تنفسية، وأصابات ظهرت لديها معظم اإل

 رئوي.

 

 ماهي طرق انتقال العدوى؟   -4

 

صابات بين  اإلنه بناء على المعلومات المتوفرة حاليا يرجح أن أ ال إلم يتم اكتشاف طريقة العدوى حتى االّن. 

 لى اّخر.إنسان إالبشر نجمت عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس. كما أنه يمكن انتقال الفيروس من 

 

 هل أصيب أي شخص في االمارات العربية المتحدة؟  -5

 ال 

 

 ؟ كيف أحمي نفسي من المرض /الوقاية من المرضماهي طرق  -6

 تجنب االتصال باشخاص مصابين باعراض تنفسية.  .1

 : اذا ظهرت أعراض االصابة بعدوى تنفسية فينبغي .2

 البقاء في المنزل وتجنب االختالط باالخرين.  -

طلب الرعاية الصحية فورا، بزيارة المنشأة الصحية واعطائهم معلومات متعلقة بالسفر  -

 واألعراض.

 عدم السفر اثناء وجود أعراض مرضية.  -

 عدم لمس العين و األنف و الفم قبل غسل اليدين  -

 تغطية الفم واألنف بالمناديل عند السعال أو العطاس.  -



 

ثانية على األقل بالماء والصابون أو بالمعقمات    20المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة  -

 الكحولية. 

 

هل من االّمن السفر الى ووهان أو الصين أو أي من البلدان االخرى التي حدثت فيها حاالت  -7

nCoV-2019 ؟ 

يفضل تجنب السفر الغير ضروري الى الصين، اذا كان عليك السفر الى الصين، احمي صحتك عن طريق  

الحيوانات وغسل  تجنب االتصال باألشخاص المرضى وتجنب االتصال بالحيوانات )حية أو ميتة( واسواق 

 يديك بشكل مستمر. 

 

 ومرضت؟  ناو الصي نماذا لو سافرت مؤخرا الى ووها -8

يوما من مغادرتك    14اذا كنت في ووهان وتشعر بالغثيان أو لديك حمى أو سعال او صعوبة بالتنفس، خالل 

 ووهان يجب عليك: 

 زيارة المستشفى على الفور   •

 998/ 999فيمكنك االتصال بمركز االسعاف على اذا كنت غير قادر على القيادة،  •

 تجنب االتصال مع االّخرين.  •

 ال تسافر أثناء المرض. •

 غطي فمك وانفك بمنديل عند السعال أو العطس •

 ثانية على االقل لتجنب انتقال الفيروس لالخرين.  20اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة  •

 ر األيدي المعتمد على الكحول اذا لم يتوفر الماء والصابون. استخدم مطه •

 

 هل يوجد لقاح للوقاية من انتشار المرض؟  -9

 . nCoV-2019حاليا اليوجد لقاح للحماية من ال 

 

 ماهو عالج فيروس الكورونا -10

ال يوجد عالج مضاد للفيروسات محدد وموصى به لعدوى فيروس الكورونا الجديد، يجب أن يتلقى  

 األعراض. عالجلمصابون بالمرض رعاية داعمة لاألشخاص ا

 

 ؟ nCoV-2019كيف يمكن فحص شخص ل  -11

بالمستشفيات، اذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس مع السفر   خاصة للفحص تتوفر اختبارات 

م الطبيب  و واالبالغ عن تاريخ سفرك، سيق المستشفىحديثا الى الصين، فيجب زيارة قسم الطوارئ في 

 باجراء الفحوصات الالزمة لتأكيد سبب المرض.

 

 ؟ SARSأو ال   MERS-CoVهو نفسه فيروس   nCoV-2019هل  -12

روسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات، بعضها يسبب المرض لدى البشر والبعض االّخر  ال. في

 ينتشر بين الحيوانات، بما في ذلك الجمال والقطط والخفافيش. 

الذي ظهر مؤخرا ليس هو نفسه فيروس الكورونا الذي يسبب متالزمة الشرق    nCoV-2019  فيروسان 

 .و هو قيد الدراسة والبحث  األوسط التنفسية

 

 



 

 

 

 هل يجب أن أكون قلقا بشأن الحيوانات األليفة أو الحيوانات األخرى ؟ -13

ن الى الصين  ، نوصي األشخاص الذين يسافروولكن ال يوجد سبب لالعتقاد بأن الحيوانات في االمارات 

 بتجنب الحيوانات الحية والميتة. 

 

 كم من الوقت يستغرق ظهور األعراض؟  -14

 يوما.  14غير معروف بالتحديد ولكن على األغلب بين يومين و  

 

 ماذا أفعل إذا لدي أعراض المرض؟  -15

 14عاني من أعراض تنفسية مع او بدون حمى مع عدم وجود تاريخ الى الصين خالل ال نت تاذا ك

يوما الماضية، فيرجى استشارة طبيبك، اذا كان هناك تاريخ للسفر الى الصين نوصيك بزيارة قسم  

اذا كنت مريض جدا وغير قادر على الوصول او الذهاب بنفسك الى المستشفى فيمكنك   الطوارئ.

 . 998/ 999االتصال بمركز االسعاف  

 

 ماذا لو كان طفلي مريضا. ماذا يجب ان أفعل ؟ -16

يوما   14مع او بدون حمى مع عدم وجود تاريخ الى الصين خالل ال  تنفسيةعراض أك يعاني من اذا كان طفل

 الماضية، فيرجى استشارة طبيبك، اذا كان هناك تاريخ للسفر الى الصين نوصيك بزيارة قسم الطوارئ.

 

شخص مصاب بأعراض، أو من اعتقدت ان سافر مؤخرا الى مع  كنتماذا على أن أفعل اذا  -17

 الصين؟

 

 البرد  بأعراض  الكثيرون  يصاب  وقد  ، الحالي الوقت  في األنفلونزا موسمفهو  ، للذعر داعي  ال

 يمكنك  ، التنفس في صعوبة أو السعال أو الحمى مثل أعراض  من تعاني كنت  إذا. الشائعة واإلنفلونزا

 األسبوع   أيام  طوال  الساعة  مدار  على  المفتوح  مستشفى  إلى  الذهاب   في  ترغب   كنت   إذا  ،  طبيبك  استشارة

 

 

   الطوارئ؟ قسم لحضور موعد إلى أحتاج هل -18

 ال

 

  عبر البضائع المستوردة من الصينهل يتم انتقال الفيروس  -19

ال يوجد دليل على خطر انتقال الفيروس عبر البضائع، كما ان الفيروس يعيش في البيئة الخارجية لبضع 

 ساعات فقط. 

 

 القادمين من الصين؟ين ر المسافدولة االمارات مع كيف تتعامل  -20



 

وضعت دولة االمارات ارشادات للتعامل مع المسافرين القادمين من الصين مما يضمن سالمة الدولة من  

تفشي الوباء ، كما تم التعميم على المطارات والمنافذ الحدودية باّلية للتعامل مع الحاالت المشتبه بها وارسالها  

الة واجراء الفحوصات الالزمة.للمستشفىيات المتفق عليها للتعامل مع الح  

 

 نتجات المستوردة من أطعمة وغيرها؟مهل يتم فحص ال -21

فحص المنتجات ومع ذلك ال يوجد دليل على خطر انتقال الفيروس عبر البضائع، كما ان الفيروس نعم يتم 

 يعيش في البيئة الخارجية لبضع ساعات فقط.

 فحص مسبق للشحنات القادمة من الصين مثل طلبات المواقع االلكترونية؟  يوجدهل  -22

ان انتقال الفيروس من خالل طرود المواقع االلكترونية أمر غير مرجح بسبب حساسية مسببات المرض 

 للتغيرات البيئية. 

 

 

  

 

 


