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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

 تأكد إصابتها   بحالةمن هم على اتصال وثيق ع  معلومات

سيتواصل معك شخص من وحدة   (COVID-19).على اتصال وثيق بشخص تم تشخيصه بمرض فيروس كوروناكنت لقد تم تحديد أنك 
أعراض. يجب أن تعزل نفسك في  شعرت بفي حال لمراقبتك وذلك العدوى ب بينما أنت في خطر أن تصاب ا  يوميالصحة العامة المحلية 

 .هذه المعلومات بدقة يرجى قراءةبعد آخر اتصال بالحالة المؤكدة.  يوما   14منزلك لمدة 

 ماذا يعني عزل نفسك في منزلك؟ 
معة. رعاية األطفال أو الجاأماكن يجب على األشخاص الذين يوصى بعزلهم عدم حضور األماكن العامة، وخاصة العمل أو المدرسة أو 

حاجة الرتداء   من هناك ل المنزل. ليسفقط األشخاص الذين يعيشون عادة في المنزل يجب أن يكونوا في المنزل. ال تسمح للزوار بدخو
لحصول على الطعام أو الضروريات ا آخرين مثل األصدقاء أو العائلة، الذين ال يُطلب عزلهم، اطلب منأقنعة في المنزل. حيثما أمكن، 

 .إذا كان لديك واحد ا  جراحي ا  قناع يية الطبية، ارتد لعنامثل طلب ا األخرى لك. إذا اضطررت لمغادرة المنزل،

 ؟ COVID-19و كورونافيروس ما هو 

  ،أمراض مشابهة لنزالت البردب كوروناوان بالمرض. يمكن أن تتسبب بعض فيروسات أن تصيب اإلنسان والحي كورونايمكن لفيروسات 
( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية  SARSبما في ذلك مرض االلتهاب الرئوي الحاد ) ،ويمكن أن تتسبب أخرى في أمراض أكثر خطورة

(MERSهذا الفيروس .) ى دع)يكورونا  الجديد(SARS-COV-2  روس في اإلصابة  ب الفي الصين. يتسبّفي  ،نشأ في مقاطعة هوبي
 .COVID-19. روف باسمالمع ،2019لعام  كورونابمرض فيروس 

 كيف تنتشر العدوى؟ 
 :من المرجح أن تنتشر العدوى من شخص آلخر من خالل

  ساعة قبل ظهور األعراض 24االتصال المباشر مع شخص أثناء انتقال العدوى أو خالل  •

 أو ،يسعل أو يعطسوهو التصال الوثيق مع شخص مصاب بعدوى مؤكدة  •

مقابض األبواب أو الطاوالت( الملوثة بالمخاط المحملة بالفيروسات من السعال أو العطس من لمس األشياء أو األسطح )مثل  •
 .ثم لمس فمك أو وجهك ،شخص مصاب بعدوى مؤكدة

 

يمكن أن تشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق  التي ال تنتقل معظم حاالت العدوى إال من قبل األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض
 .التنفسوالتعب وضيق 

في معه ركون ابشخص مصاب بعدوى مؤكدة )مثل األشخاص الذين يقيمون في نفس المنزل أو يش األشخاص الذين يتواصلون عن قربإن 
 .مكان مغلق لفترة طويلة من الزمن( هم األكثر عرضة لخطر اإلصابة

 إلى متى يمكن أن ينقل الشخص العدوى إلى أشخاص آخرين؟ 

كانت هناك  ،غير معروف حتى اآلن. ومع ذلكولكن  ،أي أنه يمكن أن ينقل العدوى لآلخرين ،ا  لتي يكون فيها الشخص معديلفترة اطول ا
قبل بداية من قبل األعراض. من الممكن أن ينقل الشخص العدوى  نقل للعدوىوى بدون أعراض أو أعراض طفيفة وعد نأدلة ناشئة ع

 .بيوم واحد حتى بعد توقف األعراضوظهور األعراض ألول مرة 

 األكثر عرضة لخطر اإلصابة بمرض خطير؟  ممن ه

وقد يصاب البعض   ،وبعضهم سيصاب بأعراض خفيفة يتعافون منها بسهولة ،بعض األشخاص المصابين قد ال يمرضون على اإلطالق
فإن األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى  ،األخرى كورونافيروسات ابقة مع  من التجربة السفكبيرة.  وبسرعة ،اآلخر بمرض شديد

 :الخطيرة هم 

 ( األشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة )على سبيل المثال بسبب السرطان   •

 كبار السن   •

 حيث لديهم معدالت أعلى من األمراض المزمنة  ،السكان األصليون وسكان جزر مضيق توريس   •

 حاالت طبية مزمنة ب هماألشخاص الذين تم تشخيص   •
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 * والرضع والد الصغار جدا  األ   •

 من يسكنون في أماكن سكن جماعية   •

 .األشخاص في مرافق االحتجاز   •

 

هناك حتى   ،غير واضح. ومع ذلك COVID-19 والدور الذي يلعبه األطفال في انتقال ،الخطر على األطفال والرضع ،في هذه المرحلة *
 .السكان األوسعمجمل المؤكدة بين األطفال بالنسبة لعدد  COVID-19 اآلن معدل منخفض لحاالت

 أعراض؟   علي ماذا أفعل إذا ظهرت 

 ،من آخر اتصال مع حالة مؤكدة ا  يوم 14التنفس( خالل ق أو ضيق في إرها  ،التهاب في الحلق ،سعال ،إذا ظهرت عليك أعراض )حمى
 .طبيبك إلجراء تقييم عاجلليجب عليك ترتيب زيارة 

ع حالة محتملة من يجب عليك االتصال بالعيادة الصحية أو المستشفى قبل وصولك وإخبارهم بتاريخ سفرك أو أنك ربما كنت على اتصال م
غك سلطات الصحة العامة أنه من اآلمن أن صحية حتى تبلّ الرعاية للفي منزلك أو في مكان إما  ظل معزوال  . يجب أن تكورونافيروسات 

 .تعود إلى أنشطتك المعتادة

 كيف يتم عالج العدوى؟ 

من خالل الفيروسية. يمكن عالج معظم األعراض  عدوىالحيوية ليست فعالة ضد ال. المضادات كوروناال يوجد عالج محدد لفيروسات 
 .طبية داعمةاية  نع

 كيف يمكننا المساعدة في تجنّب انتشار العدوى؟ 
 :عليك أن العطس / السعال هو أفضل دفاع ضد معظم الفيروسات. يجبإتباع النظافة عند ن وإن ممارسة نظافة اليديْ

 ك بشكل متكرر بالماء والصابون قبل وبعد األكل وبعد الذهاب إلى المرحاضغسل يديْت    •

 ن يديْلل كحوليم م معقّ ، واستخدمحارم الورقيةص من التخلّ ، وفمك وأنفك عند السعال والعطس تغطي   •

 (.متر من الناس 1.5ب االتصال باآلخرين )ابق على بعد أكثر من تجنّ  ،وإذا لم تكن على ما يرام   •

 

 هل يجب علي ارتداء قناع الوجه؟ 

 انتقال المرض من العدوى الوقاية منين أن استخدام األقنعة يمكن أن يساعد في ال تحتاج إلى ارتداء قناع إذا كنت بصحة جيدة. في ح

ال تحتاج إلى ارتداء قناع إذا كنت بصحة جيدة. في حين أن استخدام األقنعة يمكن أن يساعد في منع انتقال المرض من المرضى المصابين  

 كورونا. للوقاية من العدوى مثل فيروسات  عامة الناسلالستخدام من قبل أفراد أصحاء من  ا  يإلى اآلخرين، ال ينصح باستخدام األقنعة حال

 أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟ 

 www.health.gov.auإلى دخل، احدث النصائح والمعلومات والمواردللحصول على أ

  7في اليوم  ساعة 24. يعمل على مدار 080 020 1800الخاص بفيروس كورونا على الرقم  المعلومات الصحي الوطنياتصل بخط 
 .450 131الرقم  ، اتصل علىالشفهيةأو الكتابية  ترجمةخدمة التحتاج إلى  األسبوع. إذا كنتفي أيام 

 على  وفرالعامة في واليتك أو إقليمك مت رقم هاتف وكالة الصحة

contacts-territory-www.health.gov.au/state 

 . ، فتحدث إلى طبيبكإذا كانت لديك مخاوف بشأن صحتك
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