
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط: ِا هٍ فخشة دؼأت اٌّشع 

 )بُٓ اإلطابت وظهىس اٌؼشع (؟

ج:األػشاع لذ حظهش فٍ ألً ِٓ 

َىَ بؼذ اٌخؼشع 14َىُِٓ أو خالي   
 

 

 

 

 وَٕخٍّ فُشوط وىسؤا اٌّغخجذ

إٌٍ ِجّىػت فُشوعاث اٌىىسؤا وهى 

ٌُ َؼشف ِٓ لبً ٌذٌ  افُشوط حٕفظ جذَذ

اٌبشش وٌُ َخُ اٌخؼشف ػٍٍ وثُش ِٓ 

    خظائظه دخً اِْ

 األعراض

 

 

-2019اٌّغخجذ   اٌىىسؤاوُف َٕخمً فُشوط 

nCoV ؟ 

 

 

 

                           

 

 

 

 اٌّغخجذوىسؤا هى فُشوط  ِا 

2019-nCoV ؟ 

وىسؤا هى فظٍُت وبُشة ِٓ اٌفُشوعاث 

َّىٓ أْ حخغبب فٍ ؽائفت ِٓ  اٌخٍ

األِشاع حخشاوح بُٓ ٔضٌت اٌبشد اٌشائؼت 

اٌذادة اٌشذَذة بؼغ واٌّخالصِت اٌخٕفغُت 

ِٕها بغبب اٌّشع ٌذٌ األشخاص واٌبؼغ 

اِخش َٕخشش بُٓ اٌذُىأاث بّا فٍ رٌه 

 اٌجّاي واٌخفافُش واٌمطؾ .

 
 

 

 لمس الفم او االنف او العينين استخدام أدوات المريض ثم

 العطس أو السعال أثناء المريض من المتطاير الرذاذ

 

 االختالط المباشر بالمصابين

 

 االختالط المباشر بالمصابين

 

 لحيوانات برية قد تكون مصابة المخالطة المباشرة

 

 اتحاد طالب كلية التمريض



 

 اٌششَؾ ِىػغ) اٌىّاِت ِٓ اٌؼٍىٌ اٌطشف دذد -4

 (.اٌّؼذٍٔ

 إًٌ اٌىّاِت ِٓ اٌظذُخ اٌجأب حىجُه ِٓ حأوذ -5

 (.اٌٍّىٔت اٌجهت) اٌخاسج

 اٌششَؾ ػًٍ اػغؾ. وجهه ػًٍ اٌىّاِت ػغ -6

 أٔفه شىً ٌُخخز ٌٍىّاِت اٌّمىي اٌطشف أو اٌّؼذٍٔ

 فّه ٌخغطٍ اٌىّاِت ِٓ اٌغفٍٍ اٌجضء اعذب -7

 .ورلٕه

 اٌششَؾ بٕضع اٌىّاِت اخٍغ االعخخذاَ، بؼذ -8

 وجهه ػٓ  اٌىّاِت ِبؼذا   األرُٔٓ خٍف ِٓ اٌّطاؽٍ

 َذخًّ اٌخٍ اٌىّاِت أجضاء ِالِغت ٌخجٕب وِالبغه

 ٍِىثت حىىْ أْ

 بشُِها اٌفىس ػًٍ اٌّغخؼٍّت اٌىّاِت ِٓ حخٍض -9

 ِغٍك ٔفاَاث طٕذوق فٍ

 بفشوهّا سُِها أو اٌىّاِت ِالِغت بؼذ َذَه ٔظف -10

 إرا واٌظابىْ باٌّاء بغغٍهّا إرا أو وذىٌٍ، بّطهش

 بىػىح ِخغخخُٓ وأج

 

لمزيد من المعلومات واالستفسارات يرجي االتصال بالخط الساخن لوزارة 

                                                     الصحة والسكان 
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اعخخذَ إٌّادًَ أو أػٍٍ اٌىىع ػٕذ اٌغؼاي أو  -

اٌؼطظ وحخٍض ِٕها فٍ عٍت إٌفاَاث ثُ اغغً َذَه 

 جُذا 

داوي حجٕب ِالِغت اٌؼُُٕٓ واألٔف واٌفُ باٌُذَٓ  -

 دوْ غغٍها 

اٌّذافظت ػٍٍ إٌظافت اٌشخظُت ِغ اٌّذافظت ػٍٍ  -

 ٔظافت األعطخ واألسػُاث 

حجٕب االدخىان اٌّباشش باٌّظابُٓ وػذَ  اعخخذاَ  -

أدواحهُ اٌشخظُت واسحذاء اٌىّاِاث ػٕذ اٌخؼاًِ ِغ 

 داالث ِشخبه اطابخها 

اٌّذافظت ػٍٍ اٌؼاداث اٌظذُت األخشي واٌخىاصْ  -

اٌغزائٍ واٌّّاسعاث اٌغزائُت إِِت وإٌشاؽ اٌبذٍٔ 

 وأخز لغؾ واف ِٓ إٌىَ 

حجٕب اٌخىاجذ اٌغُش اٌؼشوسٌ فٍ اٌخجّؼاث  -

 واٌّذافظت ػٍٍ اٌخهىَت اٌجُذة 

 

  ِٕها واٌخخٍض ؤضػها واعخخذاِها اٌىّاِت وػغ ؽشَمت

 ػًٍ َمخظش أْ َٕبغٍ اٌىّاِت اعخخذاَ أْ حزوش -1

 واألشخاص اٌشػاَت وِمذٍِ اٌظذُُٓ اٌؼآٍُِ

 .واٌغؼاي اٌذًّ ِثً حٕفغُت بأػشاع اٌّظابُٓ

 بّطهش بفشوهّا َذَه ٔظف اٌىّاِت، ٌّظ لبً -2

 .واٌظابىْ باٌّاء بغغٍهّا أو وذىٌٍ

 غُش أٔها ِٓ ٌٍخأوذ وافذظها اٌىّاِت أِغه  -3

 .ِثمىبت أو ِّضلت

 

اٌّىطٍ به فٍ داٌت اإلطابت  ط:ِا هى اٌؼالج

 باٌفُشوط؟

ج:ال َىجذ ػالج ِذذد دخٍ ِْ ولذ حخخفٍ 

 األػشاع ِٓ

 حٍماء ٔفغها . وَّىٓ حخفُف األػشاع ػٓ ؽشَك

 أدوَت وعائً وحغزَت داػّت ٌخخفُف األٌُ واٌذًّ

 ِشع ِٓ اٌىلاَت فٍ فّؼاٌت اٌذُىَت اٌّؼاداث هً

                                     ػالجه؟ أو وىسؤا

 اٌفُشوعاث، ػًٍ اٌذُىَت اٌّؼاداث حمؼٍ ال.. ال

 أْ وبّا اٌبىخُشَت اٌؼذوي ػًٍ إال حمؼٍ ال فهٍ

 اٌّؼاداث فإْ فُشوط، عببه وىسؤا ِشع

 اعخؼّاي َٕبغٍ فال. ػٍُه حمؼٍ ال اٌذُىَت

 ِشع ِٓ ٌٍىلاَت وىعٍُت اٌذُىَت اٌّؼاداث

 وفما   إال اعخؼّاٌها َٕبغٍ وال. ػالجه أو اٌىىسؤا

 .اٌطبُب ٌخؼٍُّاث

-2019ؽشق اٌىلاَت ِٓ فُشوط اٌىىسؤا اٌّغخجذ 

nCoV ؟ 

 

اٌّذاوِت ػٍٍ غغً اٌُذَٓ جُذا باٌّاء واٌظابىْ أو  -

اٌّىاد اٌّطهشة األخشي اٌخٍ حذخىٌ ػٍٍ وذىي 

 خظىطا بؼذ اٌغؼاي أو اٌؼطظ 
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