
 

وس كرونا   )COVID-19( 2019مرض ف�ي
ا  األسئلة األ��� تكرار�

ي 
 2020مارس  6تم التحد�ث �ف

 

اف الحا�م الري هوجان، تواصل مؤسسات الوال�ة وضع خطط شاملة ومنسقة للوقا�ة من  تحت إ�ش
وس كرونا   ) والتعامل معه. COVID-19( 2019مرض ف�ي

، وتوفر تحديثات توا�ب تطور هذا الموقف  ف ة مع المواطنني الند مبا�ش ي م�ي
ستتواصل وزارة الصحة �ف

 . فسك وعائلتكوكذلك معلومات دق�قة تتعلق بك�ف�ة حما�ة ن

 
وس   ؟COVID-19ما هو مرض ف�ي

وس  ي  COVID-19مرض ف�ي
ف �ف ي بالصني ي مدينة ووهان بمقاطعة هويب

وس تنف�ي تم التعرف عل�ه ألول مرة �ف ناجم عن ف�ي
وس 2019د�سم�ب  ا، �سبب  COVID-19. ومرض ف�ي وس ُمستجد لم �سبب المرض لدى الب�ش من قبل. عالم�� هو عبارة عن ف�ي

وس  ي حدوث العد�د من اإلصابات المرض�ة  COVID-19مرض ف�ي
�ة، مما �سبب �ف ي حدوث اآلالف من حاالت العدوى الب�ش

�ف
ي العد�د من البلدان حول العالم، مع

ت حاالت اإلصابة �ف ي بعض الحاالت الوفاة.  انت�ش
اإلبالغ عن الم��د من حاالت اإلصابة  و�ف

 اليوم�ة.  

 
وس   إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة؟  COVID-19هل انتقل مرض ف�ي

وس   ي  COVID-19بالفعل، انتقل مرض ف�ي
ي الوفاة �ف

ي مرض بعض األشخاص و�ف
إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة و�سبب �ف

 حاالت اإلصابة الشد�دة. 
  
ي رحالت دول�ة إ� دول بها العد�د من حاالت اإلصابة  

ورغم أن معظم حاالت اإلصابة المؤكدة �ي ألشخاص قد سافروا �ف
وس  ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ومعىف COVID-19بمرض ف�ي

، إال أنه تم اإلبالغ عن بعض حاالت االنتشار المجتم�ي �ف
" هو وجود أشخاص أصيبوا ب ي منطقة ما ومن بينهم بعض األشخاص الذين ال �عرفون ك�ف أو "االنتشار المجتم�ي

وس �ف الف�ي
 أين أصيبوا بالعدوى. 

 
ف اآلن؟   ما الخطر الذي ع� المواطنني

وس  ي مرحلة ما، س�حدث انتقال واسع النطاق لمرض ف�ي
ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة.  COVID-19من المحتمل أنه �ف

 �ف
ي األسابيع 

اء أنه �ف ي الوال�ات المتحد األم��ك�ة وع�ب العالم. و�توقع الخ�ب
 والشهور القادمة، �مكننا توقع رؤ�ة الم��د من الحاالت �ف

د واالنفلونزا الشائعة   ي تنتقل بها نزالت ال�ب ومعناە أن الناس �صابون بها من بعضهم البعض  -االنتشار المجتم�ي هو الط��قة الىت
ي بعض المناطق من الوال�ات المتحدة األم��ك�ة مستوى أثناء ممارستهم لح�اتهم اليوم�ة. وتتجاوز ح

االت االنتشار المجتم�ي �ف
 القلق المتعلق بالتهد�د الفوري لهذە المجتمعات المتأثرة. 
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وس الُمستجد اآلن؟  الند ُمصاب بهذا الف�ي ي م�ي
 هل يوجد أي شخص �ف

ي 
الند بها2020مارس  5تم اإلعالن �ف وس  ، أن م�ي ، الذين أصيبوا COVID-19. ثالث حاالت إصابة مؤكدة بمرض ف�ي ي

والمر�ف
ي حالة ج�دة وموجدين بالحجر الص�ي بمنازلهم. 

وس أثناء سفرهم إ� الخارج، �ف  بالف�ي
 

ي 
ا لوزارة مارس حالة الطوارئ  5أعلن الحا�م هوجان �ف لمواصلة حشد جميع موارد الوال�ة المتاحة. ولقد أذن اإلعالن رسم��

ف جميع الوكاالت الحكوم�ة والمحل�ة. كما  ورة تكث�ف التنسيق والتعاون بني الند وجههما نحو �ف الصحة ووكالة إدارة الطوارئ بم�ي
ي التنسيق مع اإلدارات الصح�ة وفرق الطوارئ 

الند اإل�اع �ف ا لوزارة الصحة ووكالة إدارة الطوارئ بم�ي يتيح اإلعالن أ�ض�
 الحكوم�ة والمحل�ة. 

 
الند ع�  ي م�ي

. يتم health.maryland.gov/coronavirusتتوفر أحدث المعلومات المتعلقة بالفحوصات وعدد الحاالت �ف
ا.   تحد�ث الصفحة يوم��

 
ي خطر اآلن؟ 

 من الذي �ف
ي خطر هم: 

ا، األشخاص الذين �ف  حال��
 الذین سافروا مؤخًرا إلى المناطق الجغرافیة الُمثیرة للقلق •
 COVID-19الذین لدیھم تواصل قریب أو مباشر مع شخص ُمصاب بمرض فیروس  •
 COVID-19الذین یقومون برعایة المصابین بمرض فیروس  •

 
وس   ؟ COVID-19ك�ف ينت�ش مرض ف�ي

وس  د أو االنفلونزا من خالل: قادر ع� االنتشار مثل نزال  COVID-19ُ�عتقد أن مرض ف�ي  ت ال�ب
 السعال والعطس، األمر الذي ینتج عنھ الرذاذ الذي ینتقل للجھاز التنفسي  •
 التواصل الشخصي القریب، مثل المالمسة أو المصافحة باألیدي •
 مالمسة أحد األشیاء أو األسطح یوجد علیھ الفیروس •

 
وس    ؟ COVID-19ما �ي أعراض مرض ف�ي

 الُحّمى •
 السُعَال •
 ضیُق النَّفَس  •
 في الحاالت األكثر شدة، اْلتِھاٌب ِرئَِويٌّ (عدوى تصیب الرئتین) •

 
وس  ي ُمصاب بمرض ف�ي

ّ فعله إذا  ظننت أنيف  ؟ COVID-19ما الذي �جب ع�ي
وس  ة للقلق أو كنت ع� اتصال �شخص مصاب بـمرض ف�ي ا إ� أي منطقة جغراف�ة ُمث�ي ، COVID-19إذا كنت قد سافرت مؤخر�

   : َفس، فعل�ك طلب الرعا�ة الطب�ة ع� الفور. اتبع هذە التداب�ي  وأصبت بالُحّ� أو الُسَعال أو ضيُق النَّ
 اتصل بطبيبك أو بغرفة الطوارئ قبل الذهاب   •
هم عن سفرك األخ�ي واألشخاص أصحاب التعامل الق��ب معك (مثل أفراد عائلتك) •  أخ�ب
 ارتدي كمامة، إذا كانت متاحة •

 
وس إذا    ، ماذا س�حدث لهم؟ COVID-19كان هناك شخص ُمصاب بمرض ف�ي

ي معظم األشخاص من أعراض خف�فة إ� معتدلة. 
وقد ينصح الغالب�ة العظ� من األشخاص يتعافون من هذە العدوى. س�عايف

ا عن األشخاص اآلخ��ن.  وهؤالء األشخاص �جب عليهم االتصال  ل وعزل أنفسهم ذات�� ف ي الم�ف
ي �ف

بعض األشخاص بالتعا�ف
ا.   بأطبائهم أو ممار�ي الرعا�ة الطب�ة إذا تطورت أعراضهم وازدادت سوء�

وس   ي بعض الحاال  COVID-19قد تؤدي بعض حاالت العدوى بمرض ف�ي
ة، و�ف ت إ� الوفاة. إذا كان شخص ما إ� أمراض خط�ي



 

 3 

وس  ا من مرض ف�ي ي من مرض أشد خطر�
. كبار السن واألشخاص أصحاب COVID-19�عايف ، فقد يتم إدخاله إ� المستش�ف

الحاالت المرض�ة السابقة �كونوا أ��� عرضة لخطر اإلصابة بالمرض الشد�د. من أمثلة الحاالت المرض�ة السابقة: ال�طان أو 
ي تؤثر ع� قدرة الجهاز المنا�ي ع� مكافحة الجراث�م.  السكري أو أم ها من الحاالت الىت  راض القلب أو غ�ي

 
ي خطط السفر إ� الخارج؟

 هل �جب أن أل�ف
تقوم مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها بتحد�ث إرشادات السفر حسب االقتضاء. ولقد أوصت مرا�ز مكافحة األمراض 

ة للقلق. وتنصح كذلك األشخاص أصحاب الحالة والوقا�ة منها ب�لغاء السف وري إ� بعض المناطق الجغراف�ة الُمث�ي ر غ�ي ال�ف
وري إ� مناطق بعينها.   الصح�ة الطب�ع�ة بتجنب السفر غ�ي ال�ف

ذا تفضل ب��ارة موقع استشارات السفر الخاص بمرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها لإلطالع ع� تحذيرات السفر الحال�ة إ  
ي الخارج: 

 ncov/travelers/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019.كنت تخطط للق�ام برحلة �ف

 
 هل �جب أن ارتدي قناع الوجه عند الخروج لألما�ن العامة؟

ي بعض األما�ن 
ي األما�ن العامة، ورغم أن األقنعة قد تكون مف�دة �ف

مثل المستشف�ات أو  -ال. أقنعة الوجه غ�ي مو�ي ب�رتدائها �ف
ە لآلخ��ن.  -غرفة االنتظار بالع�ادة   لمنع شخص مصاب بمرض بالجهاز التنف�ي من ��ش

متعون بحالة صح�ة ج�دة ب�رتداء أقنعة الوجه لحما�ة ال تو�ي مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها األشخاص الذين يت  
وس  ي ذلك مرض ف�ي

، بما �ف . و�جب فقط إرتداء قناع الوجه إذا أو� به COVID-19أنفسهم من أمراض الجهاز التنف�ي
وس  وتظهر عليهم أعراضه استخدام  COVID-19اختصا�ي الرعا�ة الطب�ة. و�جب فقط ع� األشخاص المصابون بمرض ف�ي

ي المجال الص�ي  قناع
ف �ف ا استخدام قناع الوجه للعاملني الوجه. وهذا لحما�ة األشخاص اآلخ��ن من خطر اإلصابة بالعدوى. أ�ض�

وس  ل أو أحد مرافق  COVID-19واألشخاص اآلخ��ن الذين �عتنون �شخص مصاب بمرض ف�ي ف ي الم�ف
ي األما�ن المغلقة (�ف

�ف
 الرعا�ة الصح�ة). 

 
ي فعله لحما�

 ة نف�ي واآلخ��ن؟ما الذي �مكنيف
د واإلنفلونزا:  ة انتشار أمراض الجهاز التنف�ي مثل نزالت ال�ب ا للتخف�ف من وت�ي ي يو� بها دائم�  اتبع التداب�ي الوقائ�ة اليوم�ة الىت

 ثانیة على األقل 20اغسل یدیك بالصابون والماء الدافئ لمدة   •
 بالمائة على األقل إذا لم یكن الصابون والماء متوافرین 60استخدم مطھر یحتوي على الكحول بنسبة  •
 استخدم مندیًال ورقیًا عند السُعَال أوالعطس أو أكمام مالبسك أو مرفقك   •
 تجنب مالمسة عینیك وأنفك وفمك  •
 التنظیف القیاسیة نظف وطھر  بشكل دائم األشیاء واألسطح التي یتم لمسھا باستخدام أسالیب •
 تجنب التعامل القریب مع األشخاص المصابین   •
 إذا كنت مریًضا، ابق في المنزل إال عندما تطلب الرعایة الطبیة •

 
وس  ي تناوله ألجل مرض ف�ي

 ؟COVID-19هل يوجد لقاح أو دواء �مكنيف
وس  اء �عملون ع� تط��ر دواء له.  وكما هو الحال مع أي ُمستجد.  COVID-19ال يوجد، ألن مرض ف�ي ل�ن العد�د من الخ�ب

 لتأ�د من أنه آمن وفعال. وهذا األمر قد �ستغرق أ��� من عام حىت �صبح اللقاح المعالج لمرض 
ً

لقاح جد�د، �جب أن ُ�خت�ب أو�
وس  ا �سهولة.    COVID-19ف�ي  متاح�

ا  وس  كما أنه ال يوجد دواء محدد متاح حال�� وس COVID-19لعالج مرض ف�ي ف بمرض ف�ي . ل�ن، �جب ع� األشخاص الُمصابني
COVID-19   .ي لديهم ي تقل�ل حدة األعراض الىت

 طلب الرعا�ة الطب�ة للمساعدة �ف

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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وس  ا لمرض ف�ي ي أن أ�ون أ��� استعدد�
 ؟COVID-19ك�ف �مكنيف

ي ذلك مسكنات األلم احصل ع� مقدار كاٍف من األدو�ة غ�ي الموصوفة والمستلزمات الصح •
�ة األخرى المتوفرة بما �ف

د  وعالجات المعدة وأدو�ة الُسَعال وال�ب
تحقق من األدو�ة الموصوفة بانتظام للتأ�د من أن لد�ك مقدار كاٍف؛ واحصل ع� عبوات جد�دة من األدو�ة  •

 الموصوفة الخاصة بك إذا لزم األمر
ل  • ف ي الم�ف

ي حال أنك مرضت، كما �جب عل�ك البقاء �ف
�جب أن �كون لد�ك مق�اس حرارة ومناد�ل ورق�ة ومطهر لل�د �ف

ي 
 للتعا�ف

لتحدث مع أفراد العا • ف ي الم�ف
 ئلة واألحباء حول ك�ف�ة االعتناء بهم إذا مرضوا وما هو المطلوب لرعايتهم �ف

ف  • ي لمدة أسبوعني
ل �ك�ف ف ي الم�ف

 �جب أن �كون لد�ك مقدار من الماء والطعام �ف
 
 

ء آخر �جب أن أعرفه؟  ي
 هل هناك �ش

ا من شعوب أو عرقیات  فالفیروس ال یستھدف أشخاصً  ال تشوه سمعة األشخاص من عرقیات أو أصول عرقیة محددة. •
 أو أصول عرقیة محددة.   

 
كن على درایة واطالع وابحث عن المعلومات من مصادر موثوقة ورسمیة. ابق حذًرا من الخرافات والشائعات  •

والمعلومات الخاطئة  التي تنتشر عبر اإلنترنت وفي أي مكان آخر. غالبًا ما تكون المعلومات الصحیة التي تتم مشاركتھا 
سائل التواصل االجتماعي غیر دقیقة إال إذا كانت تأتي من مصدر رسمي موثوق مثل مراكز مكافحة األمراض عبر و

 والوقایة منھا أو وزارة الصحة بمیرالند أو اإلدارات الصحیة المحلیة. 

 
كات؟   هل توجد مصادر إضاف�ة متاحة لمجموعات محددة، مثل ال�ش

وس توفر مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منه  .cdc.govع�  COVID-19ا المعلومات الحال�ة المتعلقة بمرض ف�ي

كات  ال�ش
response.html-business-groups/guidance-ncov/specific-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 
ي يرضعن واألطفال

 الس�دات الحوامل والاليت
women.html-groups/pregnant-ncov/specific-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 
 المدارس

schools.html-for-childcare/guidance-ncov/community/schools-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

 المسافرون
ncov/travelers/faqs.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 
 التحديثات األسبوع�ة 

19” in the -19, enter your email address and type “COVID-To receive the weekly email about COVID
search box at this URL: 

https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx?topic_id=USCDC_2067 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnant-women.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html
https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx?topic_id=USCDC_2067

	مرض فيروس كرونا 2019 (COVID-19)
	الأسئلة الأكثر تكرارًا
	تم التحديث في 6 مارس 2020

