
  

ما هو فيروس كورونا 
              المستجد 

   ( COVID- 19 ) 

 

(  COVID-19) المستجد كورونا فيروس   

هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى  

الفيروسات التاجية "كورونا" والتي تصيب 

الجهاز التنفسي وتتراوح حدتها من نزالت البرد  

الشائعة إلى األمراض األشد خطورة مثل  

"سارس" و"ميرس"، ولم يتم اكتشاف عالج  

 . " حتى اآلن19-لـ"كوفيد

 

 : المرض   ة ضانح  ة فتر 

  بين تتراوح مدة بعد األعراض تظهر قد     

 .للعدوي التعرض من يوًما 14 إلى يومين

طرق الوقايه من االصابه 
 بفيروس كورونا

 أي عن األقل على( متر 2) أقدام 6 بعد على ابق

 .منزلك في المقيمين نطاق خارج شخص

 . المغلقة واألماكن االزدحامات تجنب   

ثيًرا بالماء والصابون  ك اليدين غسل يجب   

ثانية على األقل، أو استخدام مطهر  20لمدة 

٪ على  60يدوي يحتوي على الكحول بنسبة 

 األقل.

 عند خاصة العامة، األماكن في كمامة ضع   

 .االجتماعي التباعد في صعوبة وجود

 السعال عند بمنديل أو بمرفقك وأنفك مكف َغط      

تخدامه. اس بعد المنديل من تخلص. العطس أو

 واغسل يديك فوًرا.

                          .والفم واألنف العينين لمس تجنَّب   

 بشكل تلمسها التي األسطح يوميًا طهر    

 . متكرر

 

طرق انتقال فيروس  
 كورونا المستجد  

  من لمتطايرا ذاذلر ا لخال من لمباشرا لالنتقاا️▪

 لعطس السعال أو ا ءثناأ لمريضا

األسطح   لمسعبر  لمباشرا غير لالنتقاا️▪

أو األنف أو  لفما لمس ثم منو ،لملوثةواألدوات ا

 لعين ا

 االتصال المباشر مع المصابين ️▪

 مللحوا خاصة طهياألطعمة دون  ولتنا️▪

 لبيضوا

 مشاركة أدوات الطعام والشراب  ️▪

 االتصال غير المحمي مع الحيوانات البريه ️▪

 

  



 

 

                                         

الرعاية المنزلية         
لمرضي فيروس  

 كورونا 

GROUP   8        

 تحت اشراف                   

 د : أماني سامي          

 شروط العزل المنزلي  

( مع  pcrايجابيه الفحص ) ثبوت من الطبيب  تأكد   

 عدم وجود اي اعراض خطوره 

 عاما  ٦٥ عن المريض عمر يزيد ال ان   

 المناسبه  الشخصيه الحمايه  ادوات توفير ضمان   

 اقل  او  °٣٧.٥ الشخص   حراره درجه تكون ان   

  المنزلي للعزل مناسب اقامته مكان يكون ان   

 الجيده  التهويه به تتوافر

د االسره لديهم قدر كافي من  افرا جميع يكون ان   

 المعلومات تجاه الوقايه من فيروس كورونا 

  نقص امراض من  يعاني المصاب  اليكون ان   

  مثبطه ادويه يتعاطي/   السرطانات/   االيدز)   المناعه

 ( للمناعه

 

   ارشادات العزل المنزلي

  بالمنزل األخرين عن نفسك اعزل   

  المكان تهويه علي حافظ   

  باستمرار االعراض راقب   

 منفصله مياه دوره استخدام   

 باستمرار االيدي غسل   

 الشخصيه المنزليه االدوات مشاركه تجنب   

  اللمس متكرره االسطح جميع تطهير   

ــداء    ــه ارتــ ــد الكمامــ ــل عنــ ــع التعامــ ــد مــ ــراد احــ  افــ

 االسره

ــي الخـــــروح باســـــتثناء المنـــــزل فـــــي البقـــــاء     لتلقـــ

 الصحيه الرعايه

كيفيه التغلب علي الضغط  

النفسي اثناء فتره العزل  

 المنزلي 
 

ــع    ا اتبـــ ــً ا روتينـــ ــً ــمن  يوميـــ ــتحمام يتضـــ ــداء االســـ  وارتـــ

 .مناسبة  مالبس

 

ــع    ــرة انقطــ ــن  لفتــ ــار عــ ــروس أخبــ ــد فيــ ــا ، 19-كوفيــ  بمــ

 االجتماعي.  التواصل وسائل متابعة  ذلك  في

 

 .السوائل من  كثيًرا واشرب صحية  وجبات تناول   
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