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 ماين  والية في  منها والوقاية األمراض  على السيطرة  مركز

  2019مرض فيروس كورونا 
 ( 19-)كوفيد

 بيان حقائق 

 
 

 

 
 

 

( هو أحد األمراض  19-)كوفيد  2019مرض فيروس كورونا المستجد 
 ينجم عن اإلصابة بفيروس كورونا.و تصيب الجهاز التنفسي.التي 

( في الواليات المتحدة  19-ينتشر مرض فيروس كورونا )كوفيد 
 األمريكية، بما في ذلك والية ماين. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 العالمات واألعراض الشائعة
 

 
 

 
 

 

قصر النفس أو ل  الصداع
   صعوبة التنفس

 السعا 

 

الحمى أو  
              القشعريرة 

 
 

العضالت أو الجسم، وفقدانًا حديًثا لحاسة التذوق أو وألم بيمكن أن تتضمن األعراض األخرى للمرض التعب،  
يمكن أن تبدأ  والغثيان أو القيء، إلى جانب اإلسهال.حاسة الشم، والتهاب الحلق، واحتقان األنف أو سيالنه، 

بلغ   يوًما من التعرض للفيروس.   14األعراض في الظهور بعد يومين إلى 
ُ
تتراوح شدة المرض في الحاالت التي أ

 عنها من متوسطة إلى شديدة. 

الرئة أو داء ويبدو أن كبار السن واألشخاص الذين يعانون من مشكالت طبية خطيرة مثل أمراض القلب أو 
 . 19-اإلصابة بمرض كوفيد عندالسكري يكونون أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات أكثر خطورة 

 يمكن أن يسبب المرض الشديد التهاب الرئة والفشل الكلوي وربما يؤدي إلى الوفاة. .19

 
 

ي اتصال وأخبره في حالة حدوث أ اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أعراض المرض.
إذا احتجت إلى الرعاية الطبية،  .19-بينك وبين أي حالة معروفة من الحاالت المصابة بمرض كوفيد

 ُيرجى االتصال بمنشأة الرعاية الصحية قبل الوصول. 

لمزيد من المعلومات حول أماكن إجراء االختبار، ُيرجى زيارة الموقع:  
www.maine.gov/covid19/restartingmaine/keepmainehealthy/testing. 

 

 
 

http://www.maine.gov/covid19/restartingmaine/keepmainehealthy/testing


 19-انتشار مرض كوفيدطريقة  

 ر يمكن أن ينتشر المرض بسهولة من شخص آلخ •

ما ينتشر إذا حدث اتصال عن قرب مع الحالة المصابة )في نطاق   عادة  •
 أقدام(  6

يمكن أن ينتشر عن طريق التعرض للفيروس الموجود في القطرات  •
 الصغيرة التي قد تعلق في الهواء

ينتشر بشكل أقل شيوًعا عن طريق لمس األسطح الملوثة   •
 بالفيروس 

 نات نادًرا ما ينتقل الفيروس بين اإلنسان والحيوا •
 

 

 
 

 19-الوقاية من مرض كوفيد
 

 
 

 
 

اغسل يديك بالماء  
والصابون لمدة عشرين  

 ثانية على األقل 

 

في التواجد تجنب 
التجمعات التي 

تضم أعداًدا كبيرة  
وغيرها من األماكن  

 العامة المزدحمة 

ارتِد غطاًء للوجه من  
القماش لتغطية األنف  

   والفم

  6ابتعد بجسدك )
أقدام على األقل(  

في  عن األشخاص 
خارج المنزل

 
 

 % على األقل في حالة عدم توفر الماء والصابون. 60استخدم معقًما لليدين يحتوي على الكحول بنسبة  
 احرص على تغطية أنفك وفمك بمنديل ورقي أو بمرفقك عند السعال أو العطس. 

 وتتعافى معظم الحاالت في المنزل. .19-وجد عالج معين لعالج مرض كوفيد ال ي

 

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة المواقع التالية: 
1. www.maine.gov/dhhs/coronavirus 

2. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

3. www.who.int/health-topics/coronavirus 

4. wwwnc.cdc.gov/travel  المسافرين التابعة لمركز   )الصفحة الخاصة بصحة
 السيطرة على األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة األمريكية(

يمكنك أيًضا االتصال بمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها في والية ماين  
 . ١-٨٠٠-٨٢١-٥٨٢١على الرقم 

 

 

 

 www.flaticon.com    األيقونات من خالل  2020تم التحديث في ديسمبر 

  

http://www.maine.gov/dhhs/coronavirus
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