
معلومات حول فیروس كورونا المستجد 
  19ومرض كوفید 

 سبع نصائح بسیطة لحمایة نفسك واآلخرین:

مرضیة ابق في المنزل إذا كنت مریًضا أو تعاني من أعراض  .1
ابق في ). الزكام(خفیفة مثل التھاب الحلق أو السعال أو الرشح 

 .ساعة على األقل بعد أن تتعافى تماًما 48المنزل لمدة 
ثانیة على  20اغسل یدیك كثیًرا بالصابون والماء الدافئ لمدة  .2

 .األقل
 .قم باستخدام معقم الیدین إذا لم تُتاح لك إمكانیة غسل الیدین .3
 .مع المرضىتجنب االتصال الوثیق  .4
 .تجنب مالمسة العینین واألنف والفم .5
عند السعال والعطس، قم بذلك في طیة الذراع أو في مندیل  .6

 .ورقي
تذكر عدم زیارة المسنین إذا كنت مریًضا أو لدیك أعراض  .7

 .للمرض

، بدأ فیروس كورونا المستجد باالنتشار في جمیع 2019منذ دیسمبر 
 19اجم عن الفیروس بـ كوفید وتم تسمیة المرض الن. أنحاء العالم

)covid-19 .( 

 یُصاب الغالبیة العُظمى من الناس بمرض خفیف
السعال  ومن أعراضھیُصاب الغالبیة العظمى من الناس بمرض خفیف 

والحمى اللذان یزوالن بعد فترة قصیرة جدًا دون أي تدخل من الشخص، 
 إال أن البعض یمرضون بشدة ویعانون من صعوبات في التنفس

 .وااللتھاب الرئوي

ینتقل الفیروس من خالل االتصال الوثیق مع شخص مریض أو عندما  
 ض أو یعطس، ما یسمى بالعدوى بالرذاذیسعل ھذا الشخص المری

 ).الناتج عن السعال أو العطس الرذاذ(

عادةً بعد حوالي خمسة أیام من  وتظھرغالبًا ما تكون األعراض خفیفة  
ھذه أن تظھر  وبالرغم من ذلك فیُمكن. إصابة الشخص بالعدوى

 .أیًضا قبل أو بعد خمسة أیام األعراض

یؤدي إلى الشعور العام بالمرض ) Covid-19( 19كوفید  
 :واحد أو أكثر من األعراض التالیةویكون مصاحب ل

 سعال•
 حمى •
 صعوبات في التنفس •
 ) زكام(رشح  •
 تقان في الحلقاح •
 صداع •
 آالم العضالت والمفاصل •
 .غثیان •

 قد یكون المرض أشد صعوبة على كبار السن
یعاني بعض األشخاص من مشكالت أكثر حدة، مثل صعوبات التنفس 

 .وااللتھاب الرئوي

قد یكون المرض لدیھم  األشخاص الذینمعظم وتجدر اإلشارة إلى أن  
كما أن األشخاص . سنة 80أشد خطورة ھم كبار السن ممن ھم فوق سن 

الذین یعانون من أمراض القلب والرئة المزمنة أو المصابین بالسرطان 
 .یمكن أن یكون المرض بالنسبة إلیھم أكثر خطورة

 أرقام ھواتف مھمة
لالستفسارات العامة بشأن مرض  113 13قم باالتصال بھاتف  •

 ). covid-19( 19كوفید 
إذا لم تكن قادًرا على الرعایة الذاتیة في المنزل، یُرجى االتصال  •

الصحیةللحصول على المشورة  1177برقم 
                                         . 

 .112الظروف المھددة للحیاة، قم باالتصال برقم  حاالتفي •

 أحدث المعلومات
 واإلجابات على األسئلة الشائعة على

 www.folkhalsomyndigheten.se/
covid-19 

 (باللغتین السویدیة واإلنجلیزیة)
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