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فيروسات كورونا هي فصيلة واسعة االنتشار
ح معروفة بأنها تسبب مجموعة  من األمراض تتراو

لرئوي بين نزالت البرد الشائعة  ومتالزمة االلتهاب ا
.الحادة

؟كوروناما هي فيروسات 



ساللة ( COVID-19)كورونايعد فيروس 
ة جديدة من فيروسات كورونا لم تُكشف إصاب

.البشر بها سابقا  

؟( COVID-19)كورونا ما هو فيروس 



غير ( COVID-19)كورونا مصدر فيروس 
درمعروف حاليا و لكن يعتقد أنه حيواني المص

ما مصدر الفيروس الجديد؟



-19)كورونا نعم، تم إثبات انتقال فيروس 
COVID ) من شخص إلى آخر وذلك عن طريق

االتصال عن قُرب مع الشخص المصاب

ر؟من شخص إلى آخكورونا هل يمكن أن تنتقل فيروسات 



:من شخص إلى آخر عن طريقالفيروس ينتقل 
االتصال المباشر-
لالسعاأوالعطاسالرذاذ المتطاير أثناء الكالم أو-
التنفس-

من شخص إلى آخر؟كوروناكيف تنتقل فيروسات 



.ال، ليس بالضرورة•

لديها فحسب البيانات الحالية، يبدو أن أغلب الحاالت الجديدة•
.أعراض بسيطة

وال يزال المرض مصاحب بأعراض أقل شدة من العديد من •
.األمراض التنفسية

مرضى االمراض المزمنة و ذوي المناعة القليلة هم اكثر •
عرضة للمرض و مضاعفاته

هل هناك داعي للقلق؟



؟بفيروس كوروناما هي أعراض اإلصابة 



ال يوجد عالج محدد للمرض الذي يسببه فيروس •
.( COVID-19)كورونا 

ي غير أن العديد من أعراضه يمكن معالجتها، وبالتال•
.يعتمد العالج على الحالة السريرية للمريض

وقد تكون الرعاية الداعمة لألشخاص المصابين •
.بالعدوى ناجحة للغاية

؟(COVID-19)كورونا هل يوجد عالج لفيروس 



.  ال يوجد لقاح حتى اآلن

؟(COVID-19)كورونا هل يوجد لقاح لفيروس 



ما الذي يمكن القيام به للحماية من الفيروس؟



ما الذي يمكن القيام به للحماية من الفيروس؟



يث ال يوجد موانع لزيارة المجمعات التجارية الصينية ح

في ن بين العامليبالمرض أنه لم تسجل أي حالة لإلصابة 

كما وأن القادمين منهم حديثا من الصين ،هذه األماكن

خالل عبورهم والعزل سيكونون قد خضعوا للمعاينة 

.للمنافذ الحدودية

لكة ؟هل ينصح بعدم زيارة المجمعات التجارية الصينية بالمم



ق لم يثبت انتقاله عن طري(COVID-19)كورونافيروس •

لحد االن استهالك المنتجات

ولها كما وأن الفترة الزمنية منذ شحن البضاعة وحتى وص•

و اآلنحتىتتجاوز فترة حضانة الفيروس المتفق عليها

لى ال توجد لديها القدرة على البقاء عكورونافيروسات 

.االسطح لفترة

واقع هل ينصح بعدم استيراد المنتجات الصينية عن طريق م
التسوق اإللكتروني؟



.ساتالعامة للوقاية من الفيروينصح باتباع اإلرشادات ✓

در تجنب األماكن المزدحمة قمراعاة البقاء في المنزل و ✓

.اإلمكان

.استخدام الكمامات عند التواجد في األماكن المزدحمة✓

التوجه ألقرب مؤسسة رعاية صحية في حالة ظهور أي✓

.عليكالمرض عراضأمن 

بالنسبة للمسافرين إلى المناطق التي ظهر فيها فيروس
(COVID-19)كورونا 



:يوما الماضية14بالنسبة للقادمين الى البحرين من جمهورية الصين الشعبية خالل •

ة صعوب, ضيق النفس, سعال, حمى) إذا كانوا يعانون من األعراض التالية ➢
فيتم إدخالهم للمركز الصحي المخصص للعزل(اسهال أو قيء, التنفس
.الصحي

صحي القادمين من الصين وليس عندهم أي اعراض تتم متابعتهم في المركز ال➢
.المخصص للحجر الصحي

يوما الماضية 14خالل كورونابالنسبة للقادمين من دول أخرى ظهرت فيها حاالت •
منها يتم تقييم مستوى الخطر لهذه الدول بصورة مستمرة و التعامل مع القادمين

بحسب هذا التقييم

يوما الماضية 14بالنسبة للقادمين الى البحرين خالل 



يها هل توجد قيود على السفر للصين أو المناطق التي ظهر ف
؟( COVID-19)كورونا فيروس 



-19)كورونا للمزيد من المعلومات عن فيروس 

COVID )الساخن الخط بريرجى التواصل ع

.في حالة وجود أي استفسار( 444)

أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن فيروس 
؟( COVID-19)كورونا 



شكرا لحسن اصغائكم


