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ما هو كوفيد-19؟ 
كوفيد-19 هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي وتسببه فيروسات كورونا المكتشفة حديث�، مع أنه ال يوجد 

حالي� أي لقاح متوافر للوقاية من الفيروس إال أن االلتزام ببعض ا�جراءات و التدابير االحترازية قد يضمن الوقاية 
من المرض السيما تجنب االتصال الوثيق مع المرضى والمحافظة على نظافة اليدين.

ما هي أبرز أعراض كوفيد-19؟
غالبا ما يعاني مرضى كوفيد- 19 من أمراض تنفسية تتراوح حدتها ما بين خفيفة الى شديدة، مسببًة مجموعة 
من ا¯عراض أبرزها الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالتعب وا�رهاق با�ضافة إلى ألم أو ضغط مستمر 

في الصدر و تغير لون الوجه بحيث يكون مائل ل°زرق. وقد تسبب فيروسات كورونا مضاعفات شديدة بما في 
ذلك ا�لتهاب الرئوي وفشل ا¯عضاء المتعدد، وفي بعض الحاالت الوفاة.

كيف ينتقل المرض؟
عادة ما تنتشر فيروسات كورونا من شخص مصاب ¸خر سليم من خالل :

•   تنفس الُقطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره  

•   لمس العين أو ا¯نف أو الفم بعد مالمسة إفرازات الشخص المصاب و المتناثرة على  

       ا¯سطح المحيطة به

•   مخالطة  المصابين  

كيف تحمي نفسك وا�خرين من فيروس كورونا؟
أوصت الدكتورة نهى عبد المحسن الطوخي، إستشارية مكافحة العدوى في مجموعة مستشفيات 

السعودي ا¯لماني، بضرورة توخي الحذر والتسلح بالمعرفة الصحيحة حول هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه، 
وفيما يلي بعض النصائح والتدابير االحترازية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة 

على ا¯مراض والتي يمكنك من خاللها حماية نفسك وا¸خرين :

•   االبتعاد عن ا¯ماكن المزدحمة سيئة التهوية  
•   تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيًدا  

•   غسل الفواكه والخضروات جيًدا لمنع التلوث البكتيري  
•   غسل اليدين بشكل منتظم  

ترطيب اليدين بمياه نظيفة وجارية (دافئة أو باردة)، ثم استخدم الصابون   °
فرك اليدين بالصابون مع التأكد من ظهور الرغوة على ظهر اليد   °

فرك أسطح اليدين – بما في ذلك ظهر اليدين، وبين ا¯صابع، وتحت ا¯ظافر   °
فرك اليدين جيدا مع تشبيك ا¯صابع   °

فرك ظهور اليدين، و ا¯صابع المتشابكة   °
فرك رؤوس ا¯صابع   °

غسل المعصمين   °
فرك اليدين جيدÌ لمدة ال تقل عن 20 ثانية   °

شطف اليدين جيدÌ تحت مياه نظيفة   °
تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة   °
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•   استخدام معقمات اليدين التي تحتوي كحول بنسبة 70٪ على ا¯قل  

•   عدم لمس العين وا¯نف والفم بأيد غير مغسولة  

•   تنظيف ا¯جهزة ا¯كثر استخدام� مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر باستخدام مناديل مطهرة  

       أو محلول كحولي (بنسبة 70٪ على ا¯قل)

100  : 1 •   طهر ا¯سطح التي يكثر استعمالها مثل مساحة العمل ومقابض ا¯بواب بمحلول كلوركس   

•   تنظيف وتعقيم االسطح ذات االستخدام المشترك كالهاتف والحواسيب والطاوالت  
       ومقابض ا¯بواب

•   احرص على البقاء في المنزل إذا كنت مريضا  

•   تغطية الفم وا¯نف بمناديل ورقية أثناء السعال والعطس ثم التخلص منها بإلقائها في  
       سلة المهمالت

•   تجنب زيارة كبار السن قدر ا�مكان  إال إذا اقتضت الضرورة  

•   تجنب زيارة المرضى  

•   تجنب السفر غير الضروري  

•   إلغاء أو تأجيل كافة الفعاليات والتجمعات الكبيرة والمؤتمرات  

•   تواصل مع الطبيب الخاص بك لالستفسارعن ا¯دوية الضرورية التي يتعين توافرها في البيت في          
       حال كنت توجب عليك البقاء في المنزل لفترة طويلة في المنزل

•   شراء كميات إضافية من الحاجات المستلزمات ا¯ساسية والمواد الغذائية الضرورية والتي تكفي   
       للبقاء في المنزل لفترة طويلة

•   إبقى على اتصال دائم  مع أصدقائك وأخبرهم عن صحتك  

•   يجب ا�نتباه إلى أية أعراض محتملة لكوفيد-19، بما في ذلك الحرارة والسعال وا¯لم المستمر  
       خاصة في الصدر وضيق التنفس. فإذا شعرت بأي من هذه ا¯عراض، تواصل مع طبيبك على الفور

•   إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد-19، أو في حال عودتك من السفر، الرجاء عزل نفسك في غرفة  
       منفصلة مع استخدام أدوات المائدة البالستيكية وعدم مشاركة نظاراتك او اجهزتك أو أغطية       

       الفراش أو المناشف مع أي شخص لمدة 14 يوم�

•   في حال اختالطك مع شخص يعاني من أعراض فيروس كورونا يجب عليك عزل نفسك على الفور   
       وعدم مغادرة المنزل لمدة 14 يوًما.

تأثير كوفيد-19 على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة
يعتبر كبار السن والذين تزيد أعمارهم عن 65 عام� و ا¯طفال والبالغين الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة و 

من مشاكل صحية كامنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم و السرطان و اضطرابات الجهاز التنفسي و أمراض 

المناعة الذاتية (االنِضدادية)، من الفئات ا¯كثرعرضة لخطر ا�صابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 

وا¯كثر تأثرÌ بعوارض المرض، لذا يتوجب عليهم البقاء في المنزل وعدم مغادرته إال للضرورة.

تأثير كوفيد-19 على ا�فراد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي
يصنف ا¯طفال والبالغين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخصوص� أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو 

ا�ضطرابات الرئوية أو أي حالة مرضية تضر بوظيفة الجهاز التنفسي من الفئات ا¯كثر تأثرÌ بأعراض كوفيد-19.

مستشفيات السعودي ا�لماني



تأثير كوفيد-19 على ا�باء وا�مهات
استناًدا إلى ا¯دلة المتاحة، فإن فئة ا¯طفال هي ا¯قل عرضة لخطر ا�صابة ب كوفيد-19 مقارنًة بالبالغين. ومع 

ذلك، فإن أعراض هذا المرض لدى ا¯طفال والبالغين تتشابه الى حٍد كبير. حيث يعاني ا¯طفال المصابون بشكل 

عام من أعراض خفيفة كالحرارة وسيالن ا¯نف والسعال والقيء وا�سهال. لذا ينصح ا¸باء وا¯مهات بغسل 

جميع ا¯دوات والمعدات وخصوص� ألعاب ا¯طفال المحشوة.

تأثير كوفيد-19 على الموظفين والشركات
فيما يلي بعض ا�رشادات التي من الضروري اتباعها في أماكن العمل، لتجنب ا�صابة بفيروس كورونا المستجد: 

•   تشجيع الموظفين المرضى على أخذ إجازة مرضية والبقاء في منازلهم حتى التعافي التام من   
       الحمى وا¯عراض المرضية االخرى

 
•   إعادة الموظفين فورÌ إلى منازلهم عند ظهور اية  أعراض تدل على أمراض الجهاز التنفسي الحادة   

       (السعال وضيق التنفس)

•   حث الموظفين على تنظيف وتعقيم أيديهم بمطهر يدين يحتوي على ما ال يقل عن 70 ٪ من   
        الكحول و غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على ا¯قل

•    إجراء أعمال تنظيف وتعقيم دورية ومستمرة في جميع ا¯ماكن وخصوص� الطاوالت  
        ومقابض ا¯بواب

تأثير كوفيد-19 على المصابين بأمراض جلدية
على الرغم من أن غسل اليدين يمثل أحد أكثر الطرق فعاليًة في الوقاية من ا�صابة بمرض كوفيد-19 ، إال أنها 
قد ال تتناسب مع ا¯فراد المصابين ببعض ا¯مراض الجلدية وخصوص� جفاف الجلد و ا¯كزيما و الصدفية ، حيث 

يمكن أن يؤدي الغسل المفرط إلى تلف الجلد وتقرح اليدين.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها في حالة كنت تعاني من ا¯مراض الجلدية:

•    استعمال كريم ترطيب بعد غسل اليدين  

•    ارتداء قفازات مطاطية  او التكس عند غسل ا¯طباق واستخدام المنظفات  
       وغسل شعر االطفال بالشامبو

•    استخدام  معقم اليدين الكحولي متبوع� بكريم ترطيب  
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