
  

    

  

 ممدمة    -1     

نظرا لظهور وباء كورونا الجدٌد فً الصٌن وانتماله لعدة بلدان من العالم سنمدم لكم بعض  •

 المعلومات عن هذا المرض بهدف 

 تفادي حاالت الهلع الناتجة عن بعض  المعلومات المغلوطة -1 •

 معرفة اإلجراءات المتخذة لتفادٌه -2 •

 للعلم انه لم تسجل أي إصابة فً الجزائر لكن ٌبمى الحذر والٌمضة مطلوبٌن  •

  ماهو فٌروس كورونا الجدٌد     -2   

 والحٌوان  اإلنسانتعرف فٌروسات  كورونا بانها لد تصٌب  •

 تكون اإلصابة بها على شكل نزالت برد عابرة او على شكل مضاعفات كااللتهابات الرئوٌة الحادة  •

بمتالزمة ضٌك التنفس وسنة  2002منها المسؤولة سنة  أوبئةوسات كورونا بعدة تسببت فٌر •

 بمتالزمة الشرق األوسط   2013

 ظهر مؤخرا فً مدٌنة ووهان الصٌنٌة و  نوع جدٌد من عائلة الكورونا حٌث ٌجهل مصدره •

 ى وفٌات نتٌجة المضاعفات فتسبب فً التهابات رئوٌة حادة للمصابٌن منها ما تسببت  •

 الولاٌة خٌر من العالج

 

 فً حال وجود إصابة مشتبه بها ٌتم -10

 توجٌه المصاب الى المستشفى وهو ٌضع المناع الوالً   •

 عزل المصاب فً غرفة مخصصة  لتفادي العدوى •

 اخذ عٌنات من المصاب لتحلٌلها فً المخبر المرجعً للتأكد من  اإلصابة من عدمها  •

 كٌفٌة الولاٌة منه  -11                                  

 لحد الساعة ال ٌوجد دواء او لماح مخصص للولاٌة من اإلصابة  •

 اال ان هنان عدة تدابٌر ولائٌة ٌمكننا اتخاذها لتفادي اإلصابة او حتى ظهور المضاعفات  من بٌنها  •

 ٌح منهاتفادي اإلصابة باالنفلونزا الموسمٌة عن طرٌك التلم 

 اللماح متوفر فً مراكزنا الصحٌة وهو فعال وامن  -

 غسل االٌدي باستمرار  بالماء والصابون -

 استعمال المنادٌل الورلٌة عند العطس او السعال مع ضرورة التخلص منها فً سلة المهمالت -

  تجنب االحتكان باى مصاب او حالة مشتبه بها -

 تجنب االحتكان الشدٌد بالحٌوانات مع  -
 غسل جٌد للخضر والفواكه والطهً الجٌد لالكل  

 

 

 

 بالنسبة للمسافرٌن 

 تجنب السفر للمناطك الموبوءة  •

 ارتداء األلنعة ضروري  •

 وضعت كامٌرات مخصصة لمرالبة ارتفع درجة الحرارة فً المطارات  •

  أعراضاالستشارة الطبٌة العاجلة فً حال وجود  •

   

 

 

 مع تمنٌاتنا لكم بالصحة والعافٌة   نرجو استفادتكم من هذه المعلومات             



 

 

 

 

 

 

 

 

 المضاعفات -7

 االلتهاب الرئوي الحاد  •

 المصور الكلوي الحاد •

 

 كٌف نشن فً اإلصابة بفٌروس كوورونا الجدٌد -8

 كون المصابمع  حتى المضاعفات   أوالسابمة  األعراضبوجود 

 المضاعفات   أو   األعراضٌوم لبل ظهور  14مسافرا فً المنطمة الموبوءة فً    أو   كان ممٌما   

  عاللة اإلصابة بفٌروس كورونا الجدٌد  و االنفلونزا الموسمٌة  ما -9

 ٌوجد أي عاللة مباشرة بٌنهما   حتى المضاعفات لكن ال أو األعراضلد تتشابه  •

  اآلخركل مرض وله فٌروس مسبب ٌختلف عن  •

 الموسمٌة تنمص مناعته وٌصبح باألنفلونزالكن المصاب  •

 عدوى فٌروسٌة أخرى كفٌروس الكورونا    أليوسطا مالئما  

 ما مصدره وكٌف ٌتم انتشاره -3

 السبب فً انتمال عدوى فٌروس كورونا الجدٌد حتى اآلن لم ٌتم التعرف بشكل تام على •

بالفٌروس، حٌث إن المكان الذي ظهر فٌه احتمالٌة  االنتمال عن طرٌك الحٌوانات المصابة  •

 المرض ألول مرة فً مدٌنة ووهان الصٌنٌة كان بالمرب من سوق لبٌع الحٌوانات،

 الملوثة بالفٌروس واألٌديعن طرٌك الهواء   آلخراحتمالٌة  االنتمال من شخص 

 طرق انتشار الفٌروس - 4

 

 ما مدى خطورة هذا المرض -5

 مرض ٌسببه فٌروس جدٌد  •

 سرٌع التحول - •

 سرٌع االنتشار - •

 مضاعفاته الخطٌرة  •

 التهابات رئوٌة حادة- •

 لصور كلوي حاد- •

 الوفاة •

 اإلصابة به أعراضهً  ما-6


