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ا مْن األكثر ُعرضة لإلصابة بفيروس كورون
المستجد، كبار السن أم صغار السن؟

يمكن أن يُصاب األشخاص من جميع األعمار •

ويبدو أن كبار . 2019-بفيروس كورونا المستجد

قة السن واألشخاص المصابين بحاالت مرضية ساب

(  ض القلبمثل الَرْبو، وداء الُسكَّرّي، وأمرا)الوجود 

ل هم األكثر ُعرضة لإلصابة بمرض وخيم في حا
.العدوى بالفيروس

ع وتنصح منظمة الصحة العالمية األشخاص من جمي•

ن األعمار باتباع الخطوات الالزمة لحماية أنفسهم م

تنفسية الفيروس، مثل غسل اليدين جيًدا والنظافة ال

.الجيدة



يمكن أن :مفهوم مغلوط
ينتقل فيروس كورونا 

-2019)المستجد
nCov) عن طريق لدغات
البعوض

ال يمكن أن ينتقل عن (nCov-2019)فيروس كورونا المستجد: حقيقة
طريق لدغات البعوض

نتقل فيروس كورونا المستجد هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي ي
هاز أساسا نتيجة مخالطة شخص مصاب، وبالتحديد عن طريق قطيرات الج

يرات التنفسي التي يفرزها أثناء السعال أو العطس مثال، أو عن طريق قط
توحي وال تتوفر حتى اآلن أي معلومات أو بيّنات. اللعاب أو إفرازات األنف

حماية ول. بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض
الحمى نفسك من الفيروس، تجنّب المخالطة الوثيقة مع أي شخص مصاب ب

.والسعال، والتزم بقواعد نظافة اليدين والمسالك التنفسية



ل يمكن لبول األطفا:مفهوم مغلوط
أن يحمي من فيروس كورونا 

(nCov-2019)المستجد

ا ال يمكن لبول األطفال أن يحمي من فيروس كورون: حقيقة
المستجد

يحتوي وفي الواقع، قد. البول ال يقتل الفيروسات أو الجراثيم
.  وميةالبول على كميات صغيرة من المواد الفيروسية أو الجرث
ك من إن غسل يديك أو تنظيف األسطح ببول األطفال لن يحمي

وبدال من ذلك، نّظف  .(nCov-2019)فيروس كورونا المستجد 
غسلهما يديك بشكل متكرر باستخدام مطّهر كحولي لليدين أو أ

نزلية ونّظف األسطح باستخدام المطهرات الم. بالماء والصابون
.المألوفة



ن البرد والثلج يمكن أ: مفهوم مغلوط
يقتال فيروس كورونا 

(nCov-2019)المستجد

البرد والثلج ال يمكن أن يقتال فيروس كورونا : حقيقة
(nCov-2019)المستجد

37و36.5تتراوح درجة حرارة جسم اإلنسان العادية بين 
درجة مئوية، بغض النظر عن درجة الحرارة أو الطقس 

اد بأن وبناء على ذلك، ليس هناك ما يدعو إلى االعتق. الخارجيين
البرد يمكن أن يقتل فيروس كورونا المستجد أو غيره من

كحولي إن تنظيف يديك بشكل متكرر باستخدام مطّهر. األمراض
ية لليدين أو غسلهما بالماء والصابون هي أكثر الطرق فعال

.لحماية نفسك من الفيروس



ن الكوكايين يمك: مفهوم مغلوط
أن يحمي من فيروس كورونا 

(nCov-2019)المستجد

د، بل الكوكايين ال يحمي من فيروس كورونا المستج: حقيقة
يمكن أن يشكل خطرا على الصحة

ه آثار الكوكايين مخّدر منشط يسبب اإلدمان، وتترتب علي
.جانبية خطيرة، وهو مضّر بصحة اإلنسان



يمكن أن ينتقل : مفهوم مغلوط
-2019)فيروس كورونا المستجد

nCoV) عن طريق أشياء مثل
العمالت المعدنية واألوراق النقدية

-2019)إن خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد: حقيقة
nCoV)نتيجة مالمسة أشياء، بما فيها العمالت المعدنية أو األوراق

النقدية أو بطاقات االئتمان، ضعيف للغاية

-2019)د تشير المعلومات األولية إلى أنه يمكن لفيروس كورونا المستج
nCoV) ن ويمكن أ. أن يبقى حيا على األسطح لبضع ساعات أو أكثر

شخص يتعرض شيء ما للتلّوث بفيروس كورونا المستجد عن طريق
ر ويكون خط. مصاب بالعدوى في حال سعاله أو عطسه أو مالمسته له

يها اإلصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة مالمسة األشياء، بما ف
عيفا العمالت المعدنية أو األوراق النقدية أو حتى بطاقات االئتمان، ض

إن تنظيف . للغاية إذا تم التقيد بقواعد نظافة اليدين على النحو الصحيح
الماء يديك بشكل متكرر باستخدام مطّهر كحولي لليدين أو غسلهما ب

.والصابون هي أفضل وسيلة لحماية نفسك من الفيروس



يمكن للقطيرات : مفهوم مغلوط
ال التي يفرزها شخص ما عند السع
نا أو العطس أن تنقل فيروس كورو

لمسافة (nCoV-2019)المستجد
أمتار8قد تصل إلى 

تصل قطيرات الجهاز التنفسي إلى متر واحد من : حقيقة
الشخص الذي يسعل أو يعطس

ونا عندما يسعل أو يعطس األشخاص المصابون بفيروس كور
مسافة معينة المستجد، يُنقل الفيروس في قطيرات يمكن أن تقطع

وس لذا، حرصا على حماية نفسك من أي فير. من ذلك الشخص
ة مع أي من فيروسات الجهاز التنفسي، تجنّب المخالطة الوثيق

رر شخص مصاب بالحمى والسعال، ونّظف يديك بشكل متك
.بونباستخدام مطّهر كحولي لليدين أو أغسلهما بالماء والصا



يمكن أن : مفهوم مغلوط
ينتشر فيروس كورونا 

عن (nCoV-2019)المستجد
ةطريق الهواء لمسافات طويل

فيروسات كورونا هي فيروسات ال تنتشر عن طريق الهواء: حقيقة
لمسافات طويلة

هو فيروس من فيروسات  (nCoV-2019)فيروس كورونا المستجد 
خص الجهاز التنفسي ينتقل أساسا عن طريق القطيرات التي يفرزها ش

ات مصاب أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفراز
.  بب ثقلهاوال يمكن أن تُنقل هذه القطيرات بالهواء لمسافة بعيدة بس. األنف

أو أنفك بعد ويمكنك أن تُصاب بالعدوى أيًضا نتيجة لمسك لعينيك أو فمك
تخدام ولحماية نفسك، نّظف يديك بشكل متكرر باس. مالمسة سطح ملوث

.مطّهر كحولي لليدين أو أغسلهما بالماء والصابون



تجد هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من فيروس كورونا المس
وعالجه؟

ضي على ال، ال تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، بل تق•
.الجراثيم فقط

من الفيروسات، لذلك يجب 2019-يعد فيروس كورونا المستجد•
.عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو عالجه

رونا ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فيروس كو•
ية ، فقد تحصل على المضادات الحيوية الحتمال2019-المستجد

.إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة



المتوافرة)مجففات األيدي هل : مفهوم مغلوط
اء فعالة في القض( في المراحيض العامة مثال

ثانية؟30على فيروس كورونا المستجد خالل 

يروس كال، مجففات األيدي ليس فعالة في القضاء على ف
جب لحماية نفسك من الفيروس الجديد ي. كورونا المستجد

حولي المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر ك
جب وبعد تنظيف اليدين ي. أو غسلهما بالمادء والصابون

.ساخنتجفيفهما تماماً بمحارم ورقية أو بمجففات الهواء ال



وهل يمكن تعقيمها ؟N95هل يمكن إعادة استخدام الكمامات من فئة 
بواسطة معقم اليدين؟

مامات كال، ال ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الك
سية أخرى، إذا كنت تخالط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا لجديد أو بعدوى تنف . N95من فئة 

تخلص ينبغي إزالة الكمامة دون لمسها من األمام وال. فإن مقدمة الكمامة تعتبر ملوثة بالفعل
لهما بالماء وبعد نزع الكمامة، ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أو غس. منها على النحو السليم

.والصابون



وس كورونا هل تقضي مصابيح التعقيم باألشعة فوق البنفسجية على فير
الجديد؟

أخرى من الجلد ينبغي عدم استخدام مصابيح األشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو أي أجزاء
.ألن هذه األشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد



ورونا هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس ك
الجديد؟

. بالفعلكال، رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك•
إن الكحول مع ذلك، ف(. كالعينين والفم)بل قد يكون ضاراً بالمالبس أو األغشية المخاطية 

 ً للتوصيات والكلور كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم األسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقا
.المالئمة

تنظيف يديك ابدأ ب. هناك عدة تدابير يمكنك تطبيقها لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد•
.بشكل منتظم بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون



هل من اآلمن استالم الرسائل أو الطرود من الصين؟

ض استالم الطرود من الصين الناس إلى خطر اإلصابة بفيروس. نعم، آمن كورونا ال يُعّرِّ
ترة طويلة على ونعلم، من تحليل أجريناه مسبقًا، أنَّ فيروسات كورونا ال تعيش لف. المستجد

.األشياء، مثل الرسائل أو الطرود



-2019)هل تنشر الحيوانات األليفة بالمنزل فيروس كورونا المستجد 
nCoV)؟

وانات في الوقت الحاضر، ال توجد أي بيّنة على أن الحي
اب األليفة، مثل الكالب أو القطط، قد تُص/المرافقة

ل ومع ذلك، من الجيد غس. بفيروس كورونا المستجد
ت اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانا

راثيم ويساعد ذلك على الوقاية من العديد من الج. األليفة
، التي الشائعة، مثل اإلشريكية القولونية والسالمونيال

.تنتقل من الحيوانات األليفة إلى البشر



وي هل تعمل اللقاحات المضادة لاللتهاب الرئ
د؟على الوقاية من فيروس كورونا المستج

، مثل ال توفر اللقاحات المضادة لاللتهاب الرئوي. ال•
ية من لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزل

.، الوقاية من فيروس كورونا المستجد"ب"النمط 

لقاح هذا الفيروس جديد تماًما ومختلف، ويحتاج إلى•
اد ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مض. خاص به

، وتدعم منظمة 2019-لفيروس كورونا المستجد
.الصحة العالمية هذه الجهود

ورغم أن هذه اللقاحات غير فعَّالة ضد فيروس•
، يُوصى بشدة بالحصول 2019-كورونا المستجد

.حتكمعلى التطعيم ضد األمراض التنفسية لحماية ص



ام هل يساعد غسل األنف بانتظ
بمحلول ملحي في الوقاية من

العدوى بفيروس كورونا 
المستجد؟

ول ال توجد أي بيّنة على أن غسل األنف بانتظام بمحل. ال•
.ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد

ولكن توجد بيّنات محدودة على أن غسل األنف بانتظام•
ومع . ربمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكب

ذلك، لم يثبت أن غسل األنف بانتظام يقي من األمراض
.التنفسية



هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من 
العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

لى بعض يعد الثوم طعاًما صحيًا، ويتميز باحتوائه ع•
وجد ومع ذلك، ال ت. الخصائص المضادة للميكروبات

الثوم يقي أي بيّنة من الفاشية الحالية تثبت أن تناول
.من العدوى بفيروس كورونا المستجد



هل يحول وضع زيت السمسم على البشرة دون دخول فيروس كورونا 
المستجد إلى الجسم؟

ئية التي هناك بعض المطهرات الكيميا. ال يقضي زيت السمسم على فيروس كورونا المستجد. ال•
وتشمل مطهرات تحتوي على . على األسطح2019-تقتل فيروس كورونا المستجد

تِّيك،%75كلور، وغيرها من المذيبات، واإلْيثَانُول بتركيز /ُمبَيّضات ي آسِّ ، وحمض البيُروْكسِّ
.والكلُوُروفُوْرم

عَت على البشرة أو أسفل األن• بل . ف مباشرةإال أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو منعدم إذا ُوضِّ
.من الخطر وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة



فيروس إلى أي مدى الماسحات الحرارية فعَّالة في الكشف عن المصابين ب
؟(nCoV-2019)كورونا المستجد 

درجة حرارتهم أي الذين ترتفع)تعد الماسحات الحرارية فعَّالة في الكشف عن األشخاص المصابين بحمى •
.2019-من جراء العدوى بفيروس كورونا المستجد( عن المعدل الطبيعي لدرجة حرارة الجسم

.  دومع ذلك، ال يمكنها الكشف عن األشخاص المصابين بالعدوى، ولم تظهر عليهم أعراض الحمى بع•
أيام حتى تظهر أعراض المرض والحمى 10ويعود السبب في ذلك إلى أن العدوى تستغرق يومين إلى 

.على األشخاص المصابين



ن أم صغار َمْن األكثر ُعرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد، كبار الس
السن؟

ويبدو أن كبار السن . 2019-يمكن أن يُصاب األشخاص من جميع األعمار بفيروس كورونا المستجد•
هم ( القلبمثل الَرْبو، وداء الُسكَّرّي، وأمراض)واألشخاص المصابين بحاالت مرضية سابقة الوجود 

.األكثر ُعرضة لإلصابة بمرض وخيم في حال العدوى بالفيروس

هم من وتنصح منظمة الصحة العالمية األشخاص من جميع األعمار باتباع الخطوات الالزمة لحماية أنفس•
.الفيروس، مثل غسل اليدين جيًدا والنظافة التنفسية الجيدة



تجد هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من فيروس كورونا المس
وعالجه؟

.ال، ال تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم فقط•

من الفيروسات، لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في 2019-يعد فيروس كورونا المستجد•
.الوقاية منه أو عالجه

، فقد تحصل على المضادات 2019-ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد•
.الحيوية الحتمالية إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة



؟هل هناك أي أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو عالجه

.أو عالجه2019-حتى تاريخه، ال يوجد أي دواء محدد ُموصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد•

جها، كما ومع ذلك، يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف األعراض وعال•
خضع وال تزال بعض العالجات ت. يجب أن يحصل المصابون بمرض وخيم على الرعاية الداعمة الُمثلى

موعة وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع مج. لالستقصاء، وسيجري اختبارها من خالل تجارب سريرية
.من الشركاء على تسريع وتيرة جهود البحث والتطوير


