مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها في والية ماين

فيروس كورونا المستجد لعام 2019
(كوفيد)19-
بيان الحقائق

ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻟﻌﺎم ( 2019ﻛوﻓﯾد )19-ﻣرض ﺗﻧﻔﺳﻲ .ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ .وﻗد ﺑدأ ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ووھﺎن ﺑﺎﻟﺻﯾن وﻣﻧذ ذﻟك
اﻟﺣﯾن ،اﻧﺗﺷر إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى.

العالمات واألعراض الشائعة

الحمى

السعال

ضيق النفس وصعوبة التنفس

تبدأ األعراض من يومين إلى  14يوما بعد التعرض للفيروس .تتراوح الحاالت المرضية التي تم اإلبالغ عنها من خفيفة إلى حادة .يمكن أن
يسبب المرض الشديد االلتهاب الرئوي والفشل الكلوي والوفاة.

اتصل بموفِّر الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تشعر باألعراض .أخبرهم عن أي رحالت قمت بها مؤخرا
وعما إذا كان قد حدث اتصال بينك وبين حالة معروفة .إذا كنت بحاجة إلى رعاية طبية ،يرجى االتصال بمنشأة
الرعاية الصحية قبل وصولك.

انتشار كوفيد19-
• ينتشر الفيروس في الغالب من شخص إلى شخص .يحدث ذلك عندما يسعل شخص مصاب أو
يعطس ،ويمكنه أن ينقل العدوى إلى األشخاص اآلخرين على بعد  6أقدام منه.
• ويمكن أن يصاب شخص بفيروس كوفيد 19-عن طريق لمس سطح أو شيء يكون الفيروس عليه
ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه .هذه ليست الطريقة الرئيسية التي ينتشر بها الفيروس.

وقاية المسافرين من اإلصابة بفيروس كوفيد19-

تجنب االتصال
باألشخاص المرضى.

تجنب الحيوانات (الحية أو الميتة)
والمنتجات الحيوانية .يشمل ذلك
اللحوم غير المطهية.

اغسل يديك بالماء
والصابون.

يجب أيضا أن تغسل يديك لمدة  20ثانية على األقل .استخدم معقم يدين يحتوي على الكحول بنسبة  ٪60على األقل إذا لم يتوفر الماء
بموفر الرعاية الصحية الخاص بك.
والصابون .إذا كنت تشعر باألعراض السابقة ،يجب أن تتصل
ِّ
ال يوجد عالج محدد لفيروس كوفيد .19-يتعافى معظم األشخاص بالمنزل.

للحصول على مزيد من المعلومات ،قم بزيارة الصفحات اإللكترونية التالية:
www.maine.gov/dhhs/coronavirus .1
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html .2
www.who.int/health-topics/coronavirus .3
( wwwnc.cdc.gov/travel .4صفحة صحة المسافرين التابعة لمركز السيطرة على
األمراض والوقاية منها بالواليات المتحدة )U.S. CDC
يمكنك أيضا االتصال بمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها في والية ماين على
رقم .5821-821-800-1

تم التحديث في مارس 2020

األيقونات من موقع www.flaticon.com

