CORONA

دعاوق
عم لماعتلا
سوريف ةمزأ
انوروكلا

 .1من الذي يحدد القواعد واملحظورات أثناء أزمة فريوس كورونا؟

لتحديد قواعد ومحظورات األمراض املعدية يوجد قانون يف أملانيا
هو  :قانون الحامية من العدوى.
 ينص قانون الحامية من العدوى عىل ما ييل :يجب عىل املرءاإلبالغ عن بعض األمراض املعدية  -مبا يف ذلك  - 19-COVIDإىل
مكاتب الصحة العامة.
 يحدد هذا القانون اإلجراءات الواجب اتخاذها يف حالة وجودأمراض معدية معينة.

 .2ما هي مهام دائرة الصحة؟

• مراقبة الوضع العام لإلصابة
• تسجيل الحاالت املبلغ عنها وتطبيق الحجر الصحي
• تتبع وتحديد جهات االتصال للشخص املصاب

 .3كيف سأعرف إذا كان لزم عيل الحجر الصحي وإىل متى يستمر هذا الحجر؟

• برسالة من دائرة الصحة.
• تاريخ إنهاء الحجر الصحي يف الرسالة هو أقرب تاريخ
ممكن! من املمكن أن تكون هناك حاجة إىل حجر صحي
آخر.
• هناك غرامات وحبس عىل مخالفة هذه القواعد.

 .4ما هو الفرق بني نتيجة اختبار  19-COVIDالسلبية واإليجابية؟

نتيجة الفحص :
سلبي = صحي
إيجاﻲﺑ = مصاب بفريوس SARS-CoV2
املصابون بـ  :SARS-CoV2بدون أعراض أو مع األعراض
كثري من األشخاص املصابني بـ  19-COVIDال يعانون من
أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة فقط .لكن ال يزال
من املمكن أن تكون معدية!

NEGATIV

POSITIVE

 .5من هم مرىض  19-COVIDالذين يتعني عليهم الذهاب إىل املستشفى؟

• بدون أعراض أو أعراض معتدلة :ال يتعني عليهم
الذهاب إىل املشفى.
• إذا ساءت الحالة أو ظهرت أعراض شديدة (ضيق يف
التنفس  ،ارتفاع يف درجة الحرارة>  39درجة مئوية) ←
اتصل بطبيب الطوارئ
 .6ما هي مدة الحجر الصحي لألشخاص املصابني بـ 19-COVID؟

يف معظم الحاالت  14يو ًما أو أكرث .لكن
خالل هذه األيام الـ  14انتبه إىل أنه هناك
خطر انتقال العدوى ألشخاص آخرين!

 .6ما هي مدة الحجر الصحي لألشخاص املصابني بـ 19-COVID؟

 .7متى سيتم رفع الحجر الصحي عن املصابني بـ COVID؟

• يف أقرب وقت ممكن بعد  14يو ًما من
نتيجة االختبار اإليجابية.
• إذا مل تظهر أي أعراض أخرى عند إعادة
االختبار وتم الحصول عىل نتيجة اختبار
سلبية ← نهاية العزل.

 .8من هم األشخاص الذين يعتربون جهة اتصال من الدرجة األوىل؟

أنت شخص يعترب جهة اتصال من الدرجة األوىل
عندما
• أجريت محادثة غري محمية أو تقارب عىل مسافة
تقل عن  2-1.5مرت ملدة  15دقيقة مع شخص حصل
عىل نتيجة اختبار إيجابية ( مصاب ).
• أجريت اتصال وثيق مع شخص ثبت أنه مصاب،
عىل سبيل املثال ( :يف الخدمات الكنسية ،االحتفاالت
العائلية ،الحفالت ،يف امللعب ،يف استوديو اللياقة
البدنية ،املطعم) ،و خاصة يف الغرف املغلقة.

WELL

INFECTIOUS

 .9ما هي مدة الحجر الصحي لجهات االتصال من الدرجة األوىل؟
• حجر صحي منزيل صارم ملدة  14يو ًما عىل األقل بعد آخر اتصال محتمل مع شخص مصاب.
• قد يتم تقصري مدة الحجر الصحي إىل  10أيام يف حالة إجراء اختبار  2-SARS-CoVو كانت نتيجته سلبية (اختبار PCR
أو اختبار املستضد) ؛ يجب إجراء االختبار يف موعد ال يتجاوز اليوم العارش من الحجر الصحي.
• إذا كان الشخص األول الذي أصيب بفريوس كوفيد  19-وشخص االتصال يعيش يف مجتمع محيل عائيل  :عليك البقاء
بعيدًا قدر اإلمكان وانتبه إىل النظافة الشديدة يف املطبخ والحامم!
• إذا مل يكن هناك اتصال بأشخاص مصابني بفريوس  19-COVIDأثناء الحجر الصحي ومل تظهر عليك أعراض الفريوس ,و
حصلت عىل تيجة اختبار سلبية >´نهاية الحجر الصحي.
• إذا كانت هناك نتيجة اختبار إيجابية من جهات اتصال أخرى داخل األرسة أو املجموعات الحية ،فسيتم متديد الحجر
الصحي ملدة  14يو ًما بعد آخر اتصال مع الشخص الجديد املصاب ،أي بعد آخر لحظة محتملة لإلصابة.

• إذا كانت هناك نتيجة اختبار إيجابية من جهات اتصال أخرى داخل األرسة أو املجموعات
الحية ،فسيتم متديد الحجر الصحي ملدة  14يو ًما بعد آخر اتصال مع الشخص الجديد املصاب،
أي بعد آخر لحظة محتملة لإلصابة.
• إذا مل يتم االلتزام بقواعد املسافة والنظافة ،فسيتم متديد الحجر الصحي ملدة  14يو ًما بعد آخر
لحظة ممكنة من اإلصابة.

1,5

 .10ملاذا عليك الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن  2-1.5م؟

عندما نتحدث ميكن للقطرات التي تحتوي عىل
الفريوس أن تتطاير من فمنا و أنفنا ملسافة مرت واحد،
عندما نسعل أو نعطس أو نتحدث بصوت عا ٍل أو
نغني تتطاير حتى أبعد من ذلك .ثم تغرق وال تستطيع
الطريان أبعد من ذلك.
> احتفظ مبسافة ال تقل عن  1.5مرت حتى تستقر
القطرات التي تحتوي عىل الفريوس عىل األرض.
> تجنب الغناء والتحدث بصوت عا ٍل والرصاخ
والرياضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي وما إىل ذلك

1,5M

 .11كيف تساعد حامية األنف والفم يف منع انتشار فريوس كورونا؟

عندما يتحدث الشخص الذي يرتدي القناع -
أو يسعل أو يعطس  -يلتقط القناع القطرات
الصغرية التي تحتوي عىل الفريوسات.
> القناع يحمي اآلخرين من الفريوس إذا كنا
معديني ,و يحمي أنفسنا ألننا ال نتنفس كميات
كبرية من الفريوسات.

 .12كيف يساعدنا غسل اليدين بالصابون؟

الصابون يقيض عىل الفريوسات والبكترييا.
الصابون يفجر الغالف الفريويس و بالتايل ميوت
الفريوس ويتم شطف بقاياه باملاء .و هذا مينع
الفريوس من االنتقال إىل أشخاص آخرين عرب
األسطح (مثل الهاتف املحمول واملطبخ).

 .13ملاذا يتعني علينا الحفاظ عىل املطبخ والحامم نظيفني بشكل خاص,
وتنظيف األشياء واألسطح املستخدمة عىل الفور؟

ميكن للفريوس أن يستقر عىل األسطح من
خالل أيدينا أو من الفم واألنف ويبقى هناك
لعدة ساعات .ميكن أن يصاب أشخاص آخرون
يف حال حصول متاس مع هذه األسطح بعد
استعاملنا لها.
> يساعد غسل اليدين بانتظام وارتداء القناع
والنظافة الصارمة يف املناﻃق العامة عىل منع
انتقال الفريوس عرب األسطح.

؟  . 14ملاذا من الﴬوري تﮭوﯾة الغرف بانتظام

ينتقل الفريوس أيضً ا عرب جزيئات صغرية
ج ًدا (الغبار الجوي) فهي تحمل الفريوس.
تتجمع هذه الجزيئات من الغبار الجوي
وتنتﴩ يف غرف مغلقة .تعمل التهوية
عىل تقليل كمية الغبار الجوي يف الغرف
املغلقة و بالتايل تخفف من خطر االصابة.
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