
او الكورونا فیروس ھو ما
؟ ١٩ كوفید



المعلومات ھذه
بالصحة اإلھتمام على تشجع منظمة ھي و من مقدمة

العامة
الالجئین لمساعدة
مشاركتھا یرجى



كورونا؟ فیروس ھو ما
یسبب الجدید كورونا فیروس
١٩ كوفید اسمھ بمرض

أنحاء كل في ١٩ كوفید انتشر
العالم

الرئتین عدوى یسبب الفیروس
التنفس في مشاكل یسبب ویمكن



١٩ كوفید على قلق الكل لماذا
؟
●١٩ كوفید المرضألن ھذا مواجھة في صعوبة الناس تجد

مرضجدید
بسھولة● یشفون الشباب و األطفال أغلب الحظ حسن من
أن● یمكنھم و للخطر معرضون المرضى و السن كبار لألسف

،١٩ كوفید ال بفیروس بعضھم یصاب قد خطیر بشكل یمرضون
للمرض بعضھم یستلسم وقد



كوفید أمنع أن یمكنني كیف
؟ ١٩

الجدید● الفیروس لمنع لقاح یوجد ال
یتحسنون● الناس أغلب لكن ، ١٩ كوفید ل عالج یوجد ال
أو● تسعل عندما فمك غطاء و شيء، كل تنظیف الیدین، غسل

المرض انتشار ضد یساعد تعطس
أمراض● و الفیروس من جسمك یحمي قوي مناعة جھاز وجود

أخرى



١٩ كوفید بفیروس أصبت ھل
أختبار؟ تأخذ أن ذلك لمعرفة الوحیدة الطریقة

المرض لكشف
من یكفي ما تملك ال البلدان معظم الواقع في

األختبار أدوات
اختبار على تحصل لن أن المحتمل من

األمور و الوضع یتبدل لم ما ١٩ كوفید
بسرعة تتغیر

و المرض إصابة تمنع أن حاول ھذا، بسبب
ب أصبت إذا تعمل ماذا تعرف أن المھم من

آخر مرض أو ١٩ كوفید



یھجمون كورونا فیروس مثل جراثیم
الداخل من جسمنا على

یعطس بالمرض شخصمصاب إذا
و جراثیمھم تتنفس أن یمكنك یسعل أو

بالمرض تصیب
األعراض عدیم الشخص كان لو حتى

إلیك المرض ینقل أن یمكنھ

١٩؟ كوفید مرض ینتشر كیف



١٩ كوفید ب تصاب ال
و• بالماء جیداً بشكل یدیك غسل دائماً

الصابون
استخدمھ الیدین مطھر لدیك كان إذا

كثیراً
جداً مھم ھذا شي كل نظافة على حافظ
عدد مع صغیر مكان في عایش كنت لو

الناس من كثیر



١٩ كوفید ب تصاب ال
المائدة● أدوات و القدور و األطباق غسل

الصابون و الساخن الماء مع
أخرى● ناس مع المائدة أدوات تشترك ال
لكل● فردیة طبقات على الطعام ضع

نفس من الجمیع تناول من بدالً شخص
الطبق

و● الحمام مثل مجتمعیة ساحات نظف
و یستخدمھا التي األشیاء نظف و المطبخ

األبواب مقابض مثل الكل یلمسھا
المرضى● الناس عن ابتعد



طفل عندك إًذا
الطبیعیة بالرضاعة تم

إلى الطبیعیة الرضاعة من بالتبدیل تقوم ال
الرضاعة البیبرون الصناعي الحلیب

یحمي الثدي الحلیب ألن أماناً أكثر من الطبیعیة
المرض من الطفل

وجھك تغطي أن حاولي مریضة، كنت إذا
الطفل على تسعلي ال و طفلك ترضعین عندما

المرضى الناس عن بعیداً طفلك بقي



المرض أعراض
أساسیة أعراض

تعب و سخونة

دائم سعال

في صعوبة
التنفس



المرض أعراض
بالمرض المصابین األشخاص أعراض

عالیة حرارة
دائم سعال و حلق التھاب

التنفس في صعوبة
أنفلونزا أو برد نزلة أعراض تكون أن یمكن األعراض ھذه

مرض أو ١٩ كوفید ب مصاب إذا تعرف أن صعب انھ یعني ھذا و
آخر



كوفید ب أصبت إذا أفعل ماذا
١٩

تستراح و تنام أن علیك یجب
السوائل من الكثیر اشرب

طفل عندك كان لو الطبیعیة بالرضاعة تم
حرارة أو التنفس في صعوبة عندك كان لو الطوارئ بخدمات اتصل

جداً عالیة



المرض تنشر ال
أعراض● أي لدیك كان لو
تعطس● أو تسعل من وجھك غطي
دائماً● یدیك غسل
اآلخرین● على تسعل ال
المرضى● أو السن الكبار عن ابتعد



لتجنب بھا القیام یمكنك أشیاء ٣
المرض

و بالماء یدیك غسل
دائماً الصابون

التجمیعیة الساحات نظف
الناس تبوس أو تعانق ال

المرضى



لكي بھا القیام یمكنك أشیاء ٣
عامیة صحتك على تحافظ

لطفلك و لك اآلن حتى التطعیمات جدول على حافظ
یشرب أن الطفل على یجب لألطفال الطبیعیة الرضاعة على حافظ

عمره من أشھر ٦ ألول الثدي الحلیب فقط
األكل بالتطعیم أبدا و الطبیعیة بالرضاعة استمر أشھر ٦ أول بعد

الصلب
المناعي الجھاز لتعزیز صحي غذائي نظام تابع



سأمرض؟ ھل
األحیان• بعض یمرض الكل
المرض• من یحمي الجید التنظیف و الیدین غسل
بالمرض• اإلصابة من تحمي الصحي األكل و اللقاحات
بمرض• اإلصابة بشأن قلق أنت و مرضت إذا طبیب ترى أن یجب

خطیر



أتصل؟ بمن

یمكنك الیونان في
١١٣٥ بالرقم االتصال
عن أسئلة لدیك كان لو

١٩ كوفید
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