
 
 أعرف
 كيف ينتشر الفيروس؟

 COVID-19 من اآلخرين المصابين بالفيروس من خالل استنشاق قطيرات صغيرة من األشخاص المصابين بـ COVID-19 يمكن لألشخاص التقاط
 .الذين يسعلون أو يعطسون أو من خالل لمس األسطح الملوثة
  

 ما هي االعراض؟ 

تشمل األعراض مجموعة من المصابين من مرض خفيف ويتعافون ، ولكن يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسبة لآلخرين.يعاني العديد من األشخاص  : 

 حمى  •

 سعال •

 صعوبة في التنفس  •

 ألم عضلي •

 التعب •
  

 الوصول إلى معلومات عالية الجودة 

إذا كنت قلقًا من أنك أو شخص ما غير رسمي وتلك التي تعتني بها.مع تطور الموقف مع فيروس كورونا ، من المهم معرفة الدعم المتاح لك كمقدم رعاية   
كتعتني به قد تكون في خطر ، فقد تتمكن من الوصول إلى التوجيه من خالل خط المساعدة الوطني لبلد  . 

 خطوط المساعدة الوطنية موقع  الكتروني   معهد بلد

 النمسا

النمسا لجمهورية االتحادية الوزارة : 
والرعاية والصحة االجتماعية الشؤون  

االتحادية المستهلك وحماية  sozialministerium.at   +43 800 555 621 

 بلجيكا
وسالمة الصحة :االتحادية العامة الخدمة  

والبيئة  الغذاء سلسلة  info-coronavirus.be +32800 14689 
الصحة وزارة بلغاريا  mh.g Government.bg  +359 2807 87 57 

العامة  للصحة الكرواتي المعهد كرواتيا  hzjz.hr 

 ؛ 32 30 468 91 385+
+385 99468 30 01 

الصحة وزارة قبرص   moh.gov.cy +357 1420 
 جمهورية
الصحة وزارة التشيك  mzcr.cz  

 ؛  106 810 724 420+
+420725191367 

الدنماركية  الصحة هيئة الدنمارك  sst.dk +45 72 22 74 59 

االجتماعية  الشؤون وزارة إستونيا  koroonaviirus.ee  

+372 634 6630 
1247 ، * 1220 ؛  * 

والرعاية  للصحة الفنلندي المعهد فنلندا  thl.fi +358 295 535 535 
الفرنسية  الجمهورية حكومة فرنسا  gouvernement.fr +33800 130 000 
االتحادية  الصحة وزارة ألمانيا  bundesgesundheitsministerium.de  +49 30 346465100 
اليونان  في العامة  للصحة الوطني  المعهد اليونان  eody.gov.gr/ +30210521 2054 

المجرية الحكومة هنغاريا  koronavirus.gov.hu 

 ؛  80277455 6 36+
+36 6 80277456 

الصحة مديرية أيسلندا  landlaeknir.is  

+354 544 4113 ، 
1700 

الصحية الخدمات مسؤول أيرلندا  hse.ie 

+353 1850 24 1850 
* 

الصحة وزارة إيطاليا  salute.gov.it  +39 1500 
ومكافحتها  األمراض  من الوقاية مركز  التفيا  spkc.gov.lv +371 67387661 
ليختنشتاين  حكومة ليختنشتاين  regierung.li/coronavirus  +423 230 30 30 
الصحة وزارة ليتوانيا  sam.lrv.lt +370 8 618 79984 
الصحة وزارة لوكسمبورج   msan.gouvernement.lu  +352 8002 8080 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.info-coronavirus.be/
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://eody.gov.gr/
https://koronavirus.gov.hu/virusrol
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.regierung.li/coronavirus
http://sam.lrv.lt/en/news/important-information-to-foreign-nationals-in-lithuania
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html


مالطا  حكومة مالطا  Viceprimeminister.gov.mt  +356 21324086 
والبيئة  العامة  للصحة الوطني  المعهد هولندا  rivm.nl  +31 800-1351 
العامة  للصحة النرويجي المعهد النرويج  fhi.no +47 815 55 015 

بولندا  حكومة بولندا  
gov.pl (PL) 

+48 800 190590 gov.pl (EN) 

الصحة وزارة البرتغال  dgs.pt/corona-virus +351 808 24 24 24 
الصحة وزارة رومانيا السيدة رو   +40800800 358 
السلوفاكية  للجمهورية العامة  الصحة هيئة سلوفاكيا  uvzsr.sk  +421 917222 682 

سلوفينيا  حكومة سلوفينيا  gov.si 

+386 31646617 
1404 080 ؛  * 

إسبانيا  مةحكو إسبانيا  mscbs.gob.es 

 تم العثور  على أرقام إقليمية 
هنا   

السويدية  العامة الصحة وكالة السويد  folkhalsomyndigheten.se  +46 113 13 
العامة  للصحة االتحادي المكتب سويسرا  bag.admin.ch/novel-cov +41 58463 00 00 
 المملكة
المتحدة  المملكة حكومة المتحدة  gov.uk 

111 * ( من االتصال  تم  
المتحدة المملكة ) 

 يحمي 
 كيف يمكنك حماية نفسك  واآلخرين؟

وتعتقد أنك كنت علىإذا كنت تعيش مع من تهتم بهم  في المقام األول ، يُنصح بحماية نفسك واآلخرين باتباع إرشادات النظافة ومكافحة العدوى أدناه.  
شاتصال وثيق مع شخص مصاب بفيروسات تاجية مؤكدة ، فاتصل بخط المساعدة الوطني الخاص بك للحصول على المشورة وأخبره أنك مقدم رعاية يعي  

 .مع الشخص / األشخاص الذين تعتني بهم
 بعد قولي هذا ، من المهم عدم اإلفراط في تحميل خدمات الرعاية في الوقت الذي تكون فيه الموارد ممتلئة بالفعل ، لذا يرجى االتصال فقط باألخصائيين
 .الصحيين عند االقتضاء ، أي عندما تكون أنت أو  الشخص الذي  ترعاه يعاني من أعراض خطيرة ال لبس فيها
 .إذا كنت تخطط لالبتعاد ، فاطلع على أحدث النصائح على موقع الويب المخصص لبلدك

قد ترغب تعيش مع من تهتم بهم ، نقترح أن تبقى على اتصال منتظم عبر الهاتف ، عبر البريد اإللكتروني أو من خالل مكالمات الفيديو.إذا كنت ال   
إذا لم ترنت معًا.اب عبر اإلنعلى سبيل المثال ، من خالل إعداد دردشة جماعية أو لعب األلع -العائالت في التفكير في قضاء الوقت معًا بطريقة مختلفة   

إذا لزم األمر ، ضع خططًا للعناية صال عبر اإلنترنت ممكنًا ، فال تقلل أبًدا من قيمة مكالمة هاتفية منتظمة لتقديم االتصال والدعم االجتماعيين.يكن االت  
اء أو أفراد العائلةالبديلة وجًها لوجه للشخص الذي تهتم به ، على سبيل المثال من خالل االتصال بالجيران الموثوق بهم أو األصدق . 

  
 إرشادات النظافة ومكافحة العدوى

اغسل يديك بالصابون والماء أو ، إذا لم يكن متاًحا ، استخدم معقًما لليدين يحتوي على الكحول نظف يديك كثيًرا. • : 

 قبل تناول الطعام ، بعد استخدام المرحاض ؛ •

 بعد نفخ أنفك أو السعال أو العطس ؛ •

األماكن العامة ؛بعد التواجد في  •  

 بعد لمس األسطح في األماكن العامة ؛ •

 .بعد لمس اآلخرين •

 .تجنب االتصال بالمرضى ، ال سيما الذين يعانون من السعال •

 .تجنب لمس وجهك وأنفك وعينيك •

 .تجنب االجتماعات واألحداث والتجمعات االجتماعية األخرى في المناطق التي تنتقل فيها المجتمعات بشكل مستمر •

رس التباعد االجتماعي إذا كانما •  COVID-19 ينتشر في مجتمعك: 

 .تجنب الزحام ، خاصة في األماكن الضيقة وجيدة التهوية •

 .قم بالتسوق في محل بقالة خارج ساعات الذروة •

 .تجنب استخدام وسائل النقل العام خالل ساعات الذروة •

 .ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بدالً من األماكن المغلقة •

هذا سيحمي من حولك من اإلصابة في مجتمعك ، استخدم أقنعة الوجه الطبية. COVID-19 إذا أصبت بالسعال ، بمجرد انتشار • . 
  

 COVID-19 الحفاظ على صحة نفسية جيدة خالل

وضغطًا وتهيًجا وسحبًا أثناء تفشي المرضقد يصبح كبار السن ، وخاصة في العزلة والذين يعانون من التدهور المعرفي / الخرف ، أكثر قلقًا وغضبًا   / 
 .أثناء وجوده في الحجر الصحي
 :من أجل منع هذه اآلثار السلبية ، يجب على مقدمي الرعاية غير الرسميين السعي إلى

 .تقديم الدعم العملي والعاطفي من خالل الشبكات غير الرسمية )العائالت( والمهنيين الصحيين •

ما يحدث وأعط معلومات واضحة حول كيفية الحد من خطر اإلصابة بالعدوى في الكلمات التي يمكن أن يفهمها كبار السنشارك حقائق بسيطة حول  •  
قد  ة ومحترمة وصابرة.ات بطريقة واضحة وموجزيجب توصيل التعليم كرر المعلومات كلما لزم األمر. الذين يعانون من ضعف اإلدراك أو بدونه.  

إشراك أسرهم وشبكات الدعم األخرى في توفير المعلومات ومساعدتهم على ممارسة تدابير ض المعلومات كتابة أو صور.يكون من المفيد أيًضا عر  
 الوقاية )مثل غسل اليدين وما إلى ذلك(

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus
https://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.ms.ro/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public


خاصة بك لتزويدكقم بتنشيط جهات االتصال االجتماعية ال إذا كانت لديك حالة صحية كامنة ، فتأكد من الوصول إلى أي أدوية تستخدمها حاليًا. •  
 .بالمساعدة ، إذا لزم األمر

 كن مستعًدا وتعرف مقدًما أين وكيف تحصل على مساعدة عملية إذا لزم األمر ، مثل استدعاء سيارة أجرة ، وتوصيل الطعام وطلب الرعاية •
تأكد من أن لديك ما يصل إلى أسبوعين من جميع األدوية العادية التي قد تحتاجها الطبية. . 

مارين جسدية يومية بسيطة ألداء في المنزل أو في الحجر الصحي أو العزلة للحفاظ على الحركة وتقليل المللتعلم ت • . 

لتنظيف أوحافظ على الروتين والجداول المنتظمة قدر اإلمكان أو ساعد في إنشاء برامج جديدة في بيئة جديدة ، بما في ذلك التمارين المنتظمة أو ا •  
م األقران ، وفحص الجيران ، ورعاية األطفال للعاملين الطبيينساعد اآلخرين ، من خالل دع غناء أو الرسم أو األنشطة األخرى.األعمال اليومية أو ال  

حافظ على االتصال المنتظم مع أحبائك )على وفقا لما سبق. عندما يكونون آمنين للقيام بذلك. COVID-19 المقيدين في المستشفيات التي تقاتل ضد   
مثال عبر الهاتف أو أي وصول آخرسبيل ال (. 

  

 إذا كنت في عزلة

حتى عندما تكون منعزاًل ، حاول قدر اإلمكان الحفاظ على روتينك اليومي الشخصي أو ابق على اتصال والحفاظ على الشبكات االجتماعية الخاصة بك. •  
ادي الحتواء تفشي المرض ، يمكنك البقاء على اتصال عبر البريد إذا أوصت السلطات الصحية بالحد من االتصال االجتماعي الم إنشاء روتين جديد.  

 .اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي وعقد المؤتمرات عبر الفيديو والهاتف

روتين ممارسة الرياضة بانتظام ، والحفاظ على انخرط في أنشطة صحية تستمتع بها وتجدها مريحة. في أوقات التوتر ، انتبه الحتياجاتك ومشاعرك. •  
تعمل وكاالت الصحة العامة والخبراء في جميع البلدان على تفشي المرض لضمان توافر ابقاء االمور في نصابها. النوم المنتظم وتناول طعام صحي.  

 .أفضل رعاية للمتضررين

اطلب تحديثات المعلومات ق.يمكن أن يتسبب تدفق التقارير اإلخبارية شبه المستمرة حول تفشي المرض في شعور أي شخص بالقلق أو القل •  
تابعةواإلرشادات العملية في أوقات محددة خالل اليوم من المهنيين الصحيين وموقع منظمة الصحة العالمية على الويب وتجنب االستماع إلى أو م  

 .الشائعات التي تجعلك تشعر بعدم االرتياح

 إعداد 
 التخطيط لحاالت الطوارئ

بصفتك مقدم يمكن ببساطة تأجيل الحياة عندما يعتمد الشخص الذي تبحث عنه عليك للحصول على المساعدة والدعم الحيوي.عندما تهتم بشخص ما ، ال   
بالنسبة للكثيرين ، سيتضمن ذلك االتصال بأحد  وكفاءة. رعاية ، تحتاج إلى معرفة أنه في حالة حدوث حالة طوارئ ، سيتم فرز الرعاية البديلة بسرعة  
ة أو صديق أو جار مستعد للتغطية في حاالت الطوارئأفراد العائل . 

يمكن أن يساعد وجود خطة في تخفيف مخاوفك إذا لم تكن قادًرا على رعاية لك ولجميع من تعتني بهم. -ننصح جميع مقدمي الرعاية بوضع خطة طوارئ   
االعتماد على شبكات من إتاحة المعلومات األساسية بسهولة للمحترفين ؛ على سبيل المثال ، يمكنك التأكد  أولئك الذين تعتني بهم في أي وقت في المستقبل.  

كان في نفسواستكشف التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لدعم شخص ما تعتني به عندما ال يمكنك أن تكون في نفس الم دعم المجتمع واألسرة ؛  
ةكما أنها فكرة جيدة أن تخبر طبيبك أو طبيبك أنك مقدم رعاي الوقت. . 

 :من أجل إنشاء خطة طوارئ تناسب احتياجاتك ، ستحتاج إلى مراعاة

 تفاصيل االسم والعنوان وأي تفاصيل اتصال أخرى للشخص الذي تعتني به ؛  •

قد يشمل ذلك األصدقاء أو العائلة أو المهنيين ؛  -من ترغب أنت والشخص الذي تعتني به في االتصال بك في حالة الطوارئ  •  

دواء يتناوله الشخص الذي تعتني به ؛ تفاصيل أي  •  

 .تفاصيل أي عالج مستمر يحتاجونه •
يمكنك االشتراك في خدمة توصيل الوصفات الطبية فكر فيما إذا كانت هناك طرق بديلة للحصول على التسوق للشخص / األشخاص الذين تهتم بهم.  

بانتظامتكررة إذا كان الشخص الذي تهتم به يعتمد على األدوية الموصوفة الم . 
 كتيبًا مفيًدا لمساعدة مقدمي الرعاية على التفكير في من يمكنه تقديم الدعم ، وماذا يحتاج هذا الشخص Family Carers Ireland طور زمالؤنا من
-https: // familycarers.ie/wp ( إلى معرفته ، في حالة عدم قدرة مقدم الرعاية األساسي على توفير الرعاية بسبب حالة الطوارئ
content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf ) 
  

 كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد

ل وتنبيهك إلى أيإذا كان هناك شخص ما تهتم به يعيش عن بعد ، فمن المهم أن تفكر في الكيفية التي يمكن أن تساعدك بها التكنولوجيا في البقاء على اتصا  
 .مشاكل لتمنحك راحة البال
هناك تطبيقات وأجهزة تم تصميمها كطريقة للتحدث وجهاً لوجه ، وإن كان ذلك عن بعد. Skype أو Facetime قد تجد أنه من المفيد استكشاف  
رنت يمكنك من جعل التواصل والتنسيق بينوهو تطبيق للهاتف المحمول وعبر اإلنت ، Jointly خصيًصا مع مراعاة احتياجات مقدمي الرعاية مثل  
 .األصدقاء والعائلة للشخص الذي تبحث عنه أسهل
 .هناك أيًضا تقنية يمكنها المساعدة في مهام معينة ، في حالة عدم القدرة على التواجد ، مثل إدارة تناول األدوية
  
 ماذا تفعل إذا كان لديك مرض مزمن؟ 

 من موثوق به COVID-19 ثقف نفسك على •

 .أعد ملئ األدوية الموصوفة لك أو فكر في استخدام طلب بالبريد ألدويتك •

 .تناول األدوية والمستلزمات الطبية التي ال تستلزم وصفة طبية )مثل األنسجة وميزان الحرارة( لعالج الحمى •

 .قدر اإلمكان ، حافظ على النشاط البدني لضمان حالة بدنية جيدة •

تعد تدريجيا وتجنب شراء الذعر أسابيع. 4-2البقالة واألدوات المنزلية ، ما يقرب من لديك ما يكفي من  • . 

اتصل مسبقًا بالعائلة أو األصدقاء أو الجيران أو العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية وقم بوضع خطط مشتركة تنشيط شبكتك االجتماعية. •  
تمعك أو إذا مرضتمج في COVID-19 حول ما يجب فعله عندما ينتشر . 

 .اتبع تعليمات السلطات الوطنية حول كيفية االستعداد لحاالت الطوارئ •

https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf


 .استمر في ممارسة النظافة العامة •
  
 ماذا تفعل إذا مرضت؟ 

يوصي مقدمووبدالً من ذلك ، قد  قد ال يكون العالج في المستشفى ضروريًا. ، COVID-19 بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من  
العزلة في المنزل أو العزلة الذاتية أو العزلة المنزلية تعني البقاء في المنزل أو في مكان الرعاية الصحية بالعزل في المنزل للحد من انتشار الفيروس.  

شخاص أثناء إظهاريمكن التوصية بهذا اإلجراء لأل محدد ، في غرفة واحدة مخصصة ومخصصة جيدة التهوية ويفضل استخدام مرحاض مخصص.  
 .األعراض أو لفترة معينة من الزمن
  

 :أثناء وجودك في عزلة منزلية ، عليك مراعاة القواعد  التالية

 .ال تسمح للزوار •

 .يجب أن يبقوا في المنزل COVID-19 فقط أفراد األسرة الذين يرعون الشخص المشتبه أو المؤكد أنه مصاب بـ •

 .افصل نفسك عن اآلخرين في المنزل •

 .استخدم أقنعة الوجه ، إذا كانت لديك واحدة ، عندما تكون في نفس الغرفة مع أشخاص آخرين لحمايتها •

 .ابق في غرفة جيدة التهوية مع نافذة يمكن فتحها •

 .في حالة عدم توفر مرحاض مخصص ، يجب على الشخص المعزول تنظيف المرحاض جيًدا بعد كل استخدام •

المنفصلة ، أواني األكل ، أو أكواب الشرب ، أو الفراش ، أو أي أدوات منزلية أخرى مشتركة بشكل شائع في محيط العائلةاستخدم المناشف  • . 

هماتقم بتنشيط نظام الدعم الخاص بك: اطلب من األصدقاء أو الجيران أو العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية المساعدة في إدارة الم •  
البقالة وتسوق األدوية األساسية ، مثل . 

 .تجنب االتصال المباشر عند التفاعل معهم ، على سبيل المثال ، عن طريق ترتيب البقالة ليتم إسقاطها عند الباب •

 .اغسل يديك مباشرة قبل وبعد أي تفاعل مع اآلخرين •

 .اتبع نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واتصل به إذا ساءت حالتك •
  

 عمال الرعاية ومساعدات منزلية أخرى 

 :إذا كنت قد دفعت للعاملين في مجال الرعاية أو عمال النظافة أو غيرهم من المساعدين القادمين إلى منزل الشخص الذي تعتني به

تسألهم عن التدابيرإذا تم توظيفهم من خالل وكالة ولديك أي شكوك ، فاتصل بالوكالة ل تأكد من أنهم يتبعون تدابير صارمة للنظافة ومكافحة العدوى. •  
 .الوقائية التي يتخذونها

ال يجب أن يخافوا من تحدث مع الشخص الذي تهتم ألمره بشأن تدابير النظافة ومكافحة العدوى التي يجب أن يتوقعوا أن يتبعها شخص قادم إلى منزله. •  
 .اإلصرار على اتباعهم

وتغيير المناشف بشكل متكرر إذا كان ذلك ممكنًا ، تأكد من إتاحة الصابون بسهولة  • . 

 :باإلضافة إلى اتباع الخطوات أعاله ، إذا كانوا يعملون لدى وكالة •

 التحدث إلى الوكالة بشأن خطط الطوارئ الخاصة بهم وكيف يخططون لالستجابة إذا تأثر أي من موظفيهم ؛  •

سوف يحتاجون إلى إجراء تقييم للمخاطر واتخاذ  الوكالة. وإذا ظهرت على عامل الرعاية أو مساعد آخر أعراض فيروس كورونا ، فعليك إبالغ •  
يجب أن تعمل الوكالة معك للتأكد من أن الشخص الذي تهتم به آمن أيضً  .خطوات لحماية الموظفين وعائالتهم والعمالء اآلخرين من الفيروس  

 
 


