األرشادات الصحيحة لحماية نفسك واآلخرين من المرض ،وتجنب انتشاره :


نظف يديك جيدا ً بانتظام بفركهما مطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء
والصابون النه يقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.



احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد ( 3أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو
يعطس ،وذلك الن تتناثر قُطيرات سائلة صغيرة من أنفه أو فمه قد تحتوي
على الفيروس ،إذا كان الشخص مصابا ً به.



تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك ،الن اليدين تلمس العديد من األسطح ويمكنها أن تلتقط
الفيروسات .ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض.



ينبغي أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس،
ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور ،الن القُطيرات تنشر الفيروس.



تجنب المالمسة المباشرة للحيوانات ولألسطح المالمسة للحيوانات ،وذلك عندما تزور أسواق
الحيوانات الحية مثالً.



اتّباع ممارسات السالمة الغذائية الجيدة في جميع األوقات بتوخى العناية الواجبة عند التعامل
مع اللحوم النيئة والحليب الخام وأعضاء الحيوانات لتالفي تلوث األغذية غير المطهوة،
وتجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدا ً.



نظف االسطح بمطهر عادي لقتل الفيروس وذلك لحماية نفسك واآلخرين.



البقاء في المنزل إذا شعرت بالحمى والسعال وصعوبة التنفس ،وثم االتصال بالمستشفى،
وذلك الن هذا سيسهم في حمايتك ومنع انتشار الفيروسات و العدوى.
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أخطاء شائعة ظهرت عن فيروس كورونا المستجد خالل الفترة التي انتشر فيها:
 تنتقل فيروس كورونا عن طريق الهواء.
 يجب لبس الكمامات للتالميذ بالمدارس ،أو فى أي تجماعات.
 الحيوانات المنزلية االليفة (القطط والكالب) تنقل المرض.
 العطس هو العرض األساسي للمرض.
 المرض خطير ومميت لكل االعمار وكل الحاالت الصحية.
 المرض انتشر فى العالم كله.
 تناول معلقة زيتون قبل الوجبات يمنع االصابة بالعدوى.
 تناول معلقة عسل يوميًا يمنع االصابة بالمرض.

 -1فيروس كورونا:
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان
واإلنسان .ومن المعروف أن عددا ً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز
التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة
الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) .ويسبب فيروس كورونا
المستجد مرض كوفيد.91-

 -2مرض كوفيد:11-
مرض كوفيد 91-هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المستجد .ولم يكن هناك أي علم بوجود
هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل ظهوره في مدينة يوهان الصينية في ديسمبر .9191
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 -3األرعراض:
 -9تتمثل األعراض األكثر شيوعا ً لمرض كوفيد 91-في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف.
وقد يعاني بعض المرضى من اآلالم واألوجاع ،أو احتقان األنف ،أو الرشح ،أو ألم الحلق ،أو
اإلسهال .وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا ً .ويصاب بعض الناس بالعدوى دون
أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض .ويتعافى معظم األشخاص (نحو )%01
من المرض دون الحاجة إلى عالج خاص.
 -9تشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا ً من كل  6أشخاص يصابون بعدوى كوفيد91-
حيث يعانون من صعوبة التنفس .وتزداد احتماالت إصابة المسنين واألشخاص المصابين
بمشكالت طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري ،بأمراض
وخيمة .وقد توفى نحو  %9من األشخاص الذين أُصيبوا بالمرض.

 -4كيفية انتشار مرض:
يمكن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض كوفيد 91-عن طريق األشخاص اآلخرين المصابين
بالفيروس .ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي
تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد 91-أو يعطس .وتتساقط
هذه القُطيرات على األشياء واألسطح المحيطة بالشخص .ويمكن حينها أن يصاب األشخاص
اآلخرون بمرض كوفيد 91-عند مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو
فمهم .كما يمكن أن يصاب األشخاص بمرض كوفيد 91-إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من
الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره .ولذا فمن األهمية بمكان االبتعاد رعن الشخص
المريض بمسافة تزيد رعلى متر واحد ( 3أقدام) .أي أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد11-
ينتقل في المقام األول رعن طريق مالمسة القُطيرات التنفسية ال رعن طريق الهواء.
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 -5األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بمرض وخيم:
مازال التعرف على تأثير مرض كوفيد 91-على الناس غير معرف جزيئا ،ومع ذلك فيبدو أن
المسنين واألشخاص المصابين بحاالت مرضية موجودة مسبقا ً (مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض
القلب وداء السكري) يصابون بمرض وخيم أكثر من غيرهم.

 -6تأثير المضادات الحيوية في الوقاية أو العالج من المرض:
ال تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات ،فهي ال تقضي إال على العدوى الجرثومية .وبما
أن مرض كوفيد 91-سببه فيروس ،فإن المضادات الحيوية ال تقضي عليه .فال ينبغي استعمال
المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من مرض كوفيد 91-أو عالجه .وال ينبغي استعمالها إال وفقا ً
لتعليمات الطبيب لعالج حاالت العدوى الجرثومية.

 -7العالج أو اللقاح:
ليس بعد ،ال يوجد حتى يومنا هذا لقاح وال دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية من مرض
كوفيد 9191-أو عالجه .ومع ذلك ،فينبغي أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف األعراض.
وينبغي إدخال األشخاص المصابين بمرض وخيم إلى المستشفيات .ويتعافى معظم المرضى
بفضل الرعاية الداعمة.

 -8الفرق بين مرض كوفيد 11-و مرض سارس:
يوجد ارتباط جيني بين الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد 91-و الذي يسبب المتالزمة التنفسية
الحادة الوخيمة (سارس) ولكنهما مختلفان .ويُعد مرض سارس أشد فتكا ً ولكنه أقل عدوى بكثير
من مرض كوفيد .91-ولم يتفش مرض سارس في أي مكان من العالم منذ عام .9113
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 -1االشخاص الذي يجب رعليهم استخدم كمامة :
ال تستخدم الكمامة إال إذا كنت مصابا ً بأعراض تنفسية (السعال والعطس) ،أو يُشتبه بإصابتك
بعدوى مرض كوفيد 91-المصحوبة بأعراض خفيفة ،أو أذا كنت تقدم الرعاية الصحية إلى
شخص يشتبه بإصابته بهذه العدوى.

 -11الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة واستخدامها ونزرعها والتخلص منها:
 )9قبل لمس الكمامة ،نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.
 )9حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشريط المعدني).
 )3تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج (الجهة الملونة).
 )4ضع الكمامة على وجهك .اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ
شكل أنفك.
 )5اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.
 )6بعد االستخدام ،اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف األذنين مبعدا ً الكمامة عن
وجهك ومالبسك لتجنب مالمسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.
 )7تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.
 )0نظف يديك بعد مالمسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي ،أو بغسلهما بالماء
والصابون.

 -11فترة حضانة مرض كوفيد:11-
"فترة الحضانة" تشير إلى المدة مابين اإلصابة بالفيروس إلى بدء ظهور أعراض المرض.
وتتراوح ما بين يوم واحد و 94يوماً ،وعادة ما تستمر خمسة أيام.
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 -12إمكانية انتقال رعدوى مرض كوفيد 11-إلى البشر من الحيوانات:
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات الشائعة بين الخفافيش والحيوانات .ويصاب
األشخاص في حاالت نادرة بعدوى هذه الفيروسات التي ينقلونها بعد ذلك إلى اآلخرين.
ومن األمثلة على ذلك أن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم
(سارس) الذي ارتبط بقطط الزباد ،وفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية
الذي انتقل طريق اإلبل .ولم تتأكد بعد المصادر الحيوانية المحتملة لمرض كوفيد.91-

 -14الوقت الذي يظل الفيروس حيا ً رعلى األسطح:
ال يُعرف حتى اآلن فترة استمرار الفيروس المسبب لمرض كوفيد 91-حيا ً على األسطح ،ولكن
يبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروسات كورونا .وتشير الدراسات إلى أن فيروسات كورونا،
قد تظل حية على األسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام .وقد يختلف ذلك باختالف الظروف
(مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية).

انتبه لحظه

العامل األساسي للحماية من األمراض هو غسل االيدي بالطريقة الصحيحة:
البد إتباع طريقة غسل اإليدي بالصابون بالطريقة الصحيحة بارعتبارها رعامال أساسيا في
الوقاية من األمراض ،وأطلقت منطمة الصحة العالمية اليوم العالمي لغسل اليدين ()GHD
) وهو  15أكتوبر من كل رعام،

) Global Hand washing Day
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و يهدف ذلك لحث ماليين األفراد في العالم أجمع رعلى غسل أيديهم بالصابون .وتهدف الحملة
إلى رفع الورعي بأهمية غسل اليدين بالصابون بارعتبارها رعامال أساسيا في الوقاية من
األمراض.

المراجع:
 -1منظمة الصحة العالمية ( .)WHO
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