
 

 
األشخاص الذين يعانون من 

أعراض عدوى الجھاز 
التنفسي بما في ذلك 

COVID-19 
 

، ھناك إجراءات يمكننا جمیًعا COVID-19بینما نتعلم كیف نعیش بأمان مع 
ونقله إلى اآلخرين.   COVID-19اتخاذھا للمساعدة في تقلیل مخاطر اإلصابة بـ 

ستساعد ھذه اإلجراءات أيًضا في الحد من انتشار التھابات الجھاز التنفسي  
والتھابات الجھاز التنفسي األخرى مثل   COVID-19األخرى. يمكن أن ينتشر 

 سبب مرًضا خطیًرا لدى بعض األشخاص. األنفلونزا بسھولة وي 

، ولكن COVID-19التطعیمات فعالة جًدا في الوقاية من األمراض الخطیرة من 
أو أية عدوى   COVID-19حتى إذا تم تطعیمك، فھناك احتمال أن تصاب بـ  

 تنفسیة أخرى وتنقلھا إلى أشخاص آخرين.

 لمن نوجه ھذه اإلرشادات 
.  COVID-19لم يعد بإمكان معظم األشخاص الوصول إلى االختبار المجاني لـ 

 ھذە االرشادات ھي في جزأين:

اإلجراءات التي يمكنك اتخاذھا لحماية األشخاص اآلخرين إذا كنت مريًضا   .1
، ولم تخضع  COVID-19بأعراض عدوى الجھاز التنفسي، بما في ذلك 

 . COVID-19الختبار 
وحصلوا على نتیجة   COVID-19ن أجروا اختبار نصیحة لألشخاص الذي .2

 اختبار إيجابیة.



 إرشادات منفصلة لألشخاص الذين أبلغتھم ھیئة الخدمات الصحیة  ھناك
اإلصابة بتوعك خطیر والذين قد يكونون مؤھلین  الوطنیة بأنھم أكثر عرضة لخطر

 .COVID-19للحصول على عالجات جديدة لـ 

الرعاية   و الصحیة  الرعاية  ھناك أيًضا إرشادات إضافیة للعاملین في إعدادات
 االجتماعیة .

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بتوعك خطیر من  
 COVID-19عدوى الجھاز التنفسي، بما في ذلك  

 ھم: COVID-19األشخاص المعروفون بأنھم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بـ  

 کبار السن •
 النساء الحوامل  •
 تلقیحھمأولئك الذين لم يتم  •
والذين يعني جھاز المناعة لديھم أنھم أكثر   األشخاص من أي عمر •

 عرضة لإلصابة بأمراض خطیرة
 حاالت معینة طويلة األمد مناألشخاص من أي عمر يعانون  •

والتھابات الجھاز التنفسي  COVID-19إن خطر اإلصابة بتوعك خطیر من 
 األخرى منخفض للغاية بالنسبة لمعظم األطفال والشباب. 

بعض األطفال الذين تقل أعمارھم عن سنتین، وخاصة أولئك الذين يعانون من  
أمراض القلب أو المولودين قبل األوان، وكذلك األطفال الصغار جًدا، معرضون  

الفیروس المخلوي التنفسي  بشكل متزايد لخطر دخول المستشفى من
)RSV( . 

لن تعرف دائًما ما إذا كان الشخص الذي تتعامل معه خارج منزلك معرًضا  
بشكل أكبر لإلصابة بتوعك خطیر. قد يكونون غرباء (على سبیل المثال،  

النقل العام) أو أشخاص قد تكون  األشخاص الذين تجلس بجوارھم في وسائل 
على اتصال منتظم معھم (على سبیل المثال، األصدقاء وزمالء العمل). ھذا 
يعني أنه من المھم اتباع النصائح الواردة في ھذه اإلرشادات لتقلیل انتشار 

 العدوى والمساعدة في الحفاظ على سالمة اآلخرين. 

األشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى الجھاز  
 COVID-19التنفسي بما في ذلك  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-managing-healthcare-staff-with-symptoms-of-a-respiratory-infection/managing-healthcare-staff-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-or-a-positive-covid-19-test-result
https://www.gov.uk/government/publications/infection-prevention-and-control-in-adult-social-care-covid-19-supplement
https://www.gov.uk/government/publications/infection-prevention-and-control-in-adult-social-care-covid-19-supplement
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https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/who-is-at-high-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/
https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/


يمكن أن تنتشر التھابات الجھاز التنفسي بسھولة بین الناس. من المھم أن  
تكون على دراية باألعراض حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات لتقلیل خطر انتشار  

 العدوى إلى أشخاص آخرين. 

ال  والتھابات الجھاز التنفسي األخرى إلى حد كبیر.  COVID-19تتشابه أعراض 
أو األنفلونزا أو أي عدوى تنفسیة  COVID-19يمكن معرفة ما إذا كنت مصابًا بـ  

-COVIDأخرى بناًء على األعراض وحدھا. يعاني معظم األشخاص المصابین بـ 
والتھابات الجھاز التنفسي األخرى من مرض خفیف نسبًیا، خاصة إذا تم   19

 تطعیمھم.

، وكان  COVID-19تنفسي، مثل  إذا كانت لديك أعراض عدوى في الجھاز ال
لديك ارتفاع في درجة الحرارة أو ال تشعر بصحة جیدة بما يكفي للذھاب إلى  

العمل أو القیام بأنشطة عادية، ُينصح بمحاولة البقاء في المنزل وتجنب  
 االتصال مع أشخاص آخرين. 

واإلنفلونزا والتھابات الجھاز التنفسي الشائعة  COVID-19تشمل أعراض مرض  
 ا يلي: م

 سعال مستمر •
 ارتفاع في درجة الحرارة أو حمى أو قشعريرة •
 فقدان أو تغیر في حاسة التذوق أو الشم الطبیعیة •
 قصر النفس  •
 التعب غیر المبرر ونقص الطاقة  •
 آالم أو آالم في العضالت غیر ناتجة عن ممارسة الرياضة  •
 عدم الرغبة في تناول الطعام أو عدم الشعور بالجوع  •
 عادي أو يستمر لفترة أطول من المعتادصداع غیر  •
 التھاب الحلق وانسداد أو سیالن األنف  •
 اإلسھال والشعور بالمرض أو المرض  •

إذا كنت تشعر بتوعك مع ھذه األعراض، يجب أن تحصل على قسط كبیر من 
الراحة وأن تشرب الماء للحفاظ على رطوبتك. يمكنك استخدام األدوية مثل  

في عالج األعراض. ال ُينصح باستخدام المضادات   الباراسیتامول للمساعدة
الحیوية في حاالت التھابات الجھاز التنفسي الفیروسیة ألنھا لن تخفف  

 األعراض وال تسرع من تعافیك. 

في بعض الحاالت، قد تستمر في الشعور بالسعال أو الشعور بالتعب بعد 
 ا. تحسن األعراض األخرى، لكن ھذا ال يعني أنك ال تزال معديً 

 . NHS website يمكنك العثور على معلومات حول ھذه األعراض على موقع

https://www.nhs.uk/conditions/respiratory-tract-infection/


إذا كنت قلًقا بشأن األعراض التي تعاني منھا، أو أنھا تزداد سوًءا، فاطلب 
. في حالة الطوارئ، اتصل برقم  NHS 111المشورة الطبیة عن طريق االتصال بـ 

999 . 

ماذا تفعل إذا كانت لديك أعراض عدوى في الجھاز  
، ولم تخضع  COVID-19التنفسي، بما في ذلك  

 COVID-19الختبار  

 حاول البقاء في المنزل وتجنب االتصال باآلخرين

، وكان  COVID-19إذا كانت لديك أعراض عدوى في الجھاز التنفسي، مثل  
لديك ارتفاع في درجة الحرارة أو ال تشعر بصحة جیدة بما يكفي للذھاب إلى  

ل وتجنب االتصال  العمل أو القیام بأنشطة عادية، فحاول البقاء في المنز
بأشخاص آخرين، حتى لن يعد لديك ارتفاع في درجة الحرارة (في حال إذا  

 كانت حرارتك عالیة) أو حتى ال تشعر بتوعك. 

من المھم بشكل خاص تجنب االتصال الوثیق مع أي شخص تعرف أنه معرض  
  والتھابات الجھاز COVID-19لخطر اإلصابة بتوعك خطیر إذا كان مصابًا بفیروس 

يعني نظام المناعة لديھم أنھم أكثر  التنفسي األخرى، خاصة أولئك الذين
 .عرضة لخطر اإلصابة. المرض بالرغم من التطعیم

لعمل من المنزل إذا استطعت. إذا كنت غیر قادر على العمل من  حاول ا
 المنزل، فتحدث إلى صاحب العمل حول الخیارات المتاحة لك. 

إذا طُلب منك حضور موعد طبي أو طبیب أسنان شخصًیا، فاتصل بمقدم  
 الرعاية الصحیة وأخبره بأعراضك. 

الحصول على الطعام قد ترغب في أن تطلب من األصدقاء أو العائلة أو الجیران 
 والضروريات األخرى لك. 

 إذا کنت تغادر منزلك 

إذا غادرت منزلك أثناء ظھور أعراض عدوى في الجھاز التنفسي، وكان لديك  
ارتفاع في درجة الحرارة أو شعرت بتوعك، فتجنب االتصال الوثیق مع أي  

أولئك الذين يعني   شخص تعرفه معرض لخطر اإلصابة بتوعك خطیر، ال سیما
نظامھم المناعي ذلك ھم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطیرة، على الرغم من  

 . التطعیم

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk


 العدوى إلى اآلخرين: ستقلل اإلجراءات التالیة من فرصة نقل 

مصنوع من طبقات متعددة أو قناع وجه  غطاء مناسب للوجه  ارتداء •
 جراحي 

تجنب األماكن المزدحمة مثل المواصالت العامة أو التجمعات االجتماعیة  •
 الكبیرة أو أي مكان مغلق أو ضعیف التھوية 

ممارسة أي تمرين في الھواء الطلق في األماكن التي لن تكون فیھا   •
 تصال وثیق بأشخاص آخرينعلى ا

تغطیة فمك وأنفك عند السعال أو العطس؛ اغسل يديك بشكل متكرر  •
ثانیة أو استخدم معقم الیدين بعد السعال  20بالماء والصابون لمدة  

والعطس ونفث األنف وقبل تناول الطعام أو التعامل معه؛ تجنب لمس 
 وجھك 

 قلل من إنتشار العدوی في منزلك 

إلى اآلخرين في   COVID-19عدوى، ھناك خطر كبیر في نقل  أثناء إصابتك بال
 : ي منع االنتشارأشیاء بسیطة يمكنك القیام بھا للمساعدة ف منزلك. ھذه

 حاول أن تبقي مسافة بینك وبین األشخاص الذين تعیش معھم •
في المناطق المشتركة، قم بارتداء غطاء مناسب للوجه مصنوع من   •

طبقات متعددة أو قناع وجه جراحي، خاصة إذا كنت تعیش مع أشخاص  
عني جھاز المناعة لديھم أنھم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطیرة، ي

 على الرغم من التطعیم
تھوية الغرف التي كنت فیھا عن طريق فتح النوافذ وتركھا مفتوحة لمدة  •

 دقائق على األقل بعد مغادرة الغرفة  10
 اغسل يديك بانتظام وقم بتغطیة فمك وأنفك عند السعال أو العطس •
بانتظام األسطح التي يتم لمسھا بشكل متكرر، مثل مقابض  نظّف  •

األبواب وأجھزة التحكم عن بعد والمناطق المشتركة مثل المطابخ  
 والحمامات

إنصح أي شخص يحتاج إلى القدوم إلى منزلك بأن لديك أعراض، حتى   •
يتمكنوا من اتخاذ االحتیاطات الالزمة لحماية أنفسھم مثل ارتداء غطاء  

ه أو قناع وجه جراحي، والحفاظ على مسافة بینھم إذا  مناسب للوج
 أمكن، وغسل أيديھم بانتظام 

GermDefence  ھو موقع الکتروني يمكن أن يساعدك في تحديد طرق بسیطة
والفیروسات األخرى.   COVID-19لحماية نفسك واآلخرين في أسرتك من  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.germdefence.org/


أقل عرضة لإلصابة باألنفلونزا   GermDefenceن يستخدمون األشخاص الذي
 وااللتھابات األخرى ويقل احتمال انتشارھم في المنزل

ھناك المزيد من اإلرشادات حول حماية نفسك واآلخرين في العیش بأمان مع  
 . COVID-19التھابات الجھاز التنفسي، بما في ذلك  

ًما أو  عا 18األطفال والشباب (الذين تبلغ أعمارھم  
أقل) الذين تظھر علیھم أعراض عدوى الجھاز  

 COVID-19التنفسي، بما في ذلك  
التھابات الجھاز التنفسي شائعة عند األطفال والشباب، خاصة خالل أشھر  

الشتاء. يمكن أن تكون األعراض ناجمة عن عدة التھابات في الجھاز التنفسي  
 .RSVو  COVID-19بما في ذلك نزالت البرد وفیروس كورونا المستجد 

بالنسبة لمعظم األطفال والشباب، لن تكون ھذه األمراض خطیرة، وسوف 
 يتعافون قريًبا بعد الراحة وتناول الكثیر من السوائل. 

قلة قلیلة من األطفال والشباب المصابین بالتھابات الجھاز التنفسي يصبحون  
ذين يعانون من  على غیر ما يرام. ھذا ينطبق أيًضا على األطفال والشباب ال

حاالت صحیة طويلة األمد. يمكن أن يكون بعض األطفال دون سن الثانیة، 
وخاصة أولئك الذين ولدوا قبل األوان أو يعانون من أمراض القلب، أكثر خطورة  

 . RSV من

 األطفال والشباب ومستقبلھم.حضور التعلیم مھم للغاية لصحة 

عندما يجب على األطفال والشباب الذين تظھر علیھم 
األعراض البقاء في المنزل ومتى يمكنھم العودة إلى  

 التعلیم 

يمكن لألطفال والشباب الذين يعانون من أعراض خفیفة مثل سیالن األنف أو  
ستمرار في  التھاب الحلق أو السعال الخفیف، والذين يكونون بصحة جیدة، اال

 حضور أماكن التعلیم الخاصة بھم. 

يجب علی األطفال والشباب الذين يعانون من المرض والذين يعانون من ارتفاع  
في درجة الحرارة البقاء في المنزل وتجنب االتصال باآلخرين حیثما أمكنھم 

ذلك. يمكنھم العودة إلى المدرسة أو الكلیة أو دار رعاية األطفال، واستئناف  
نشطة العادية عندما ال يكون لديھم ارتفاع في درجة الحرارة ويكونون في  األ

 حالة جیدة بما يكفي للحضور. 

https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/


يجب تشجیع جمیع األطفال والشباب الذين يعانون من أعراض تنفسیة على 
تغطیة فمھم وأنفھم بمنديل يمكن التخلص منه عند السعال و / أو العطس 

 أو التخلص منھا. وغسل أيديھم بعد استخدام المناديل 

قد يكون من الصعب معرفة متى تطلب المساعدة إذا كان طفلك مريًضا. إذا  
كنت قلًقا بشأن طفلك، خاصة إذا كان عمره أقل من عامین، فعلیك طلب 

 المساعدة الطبیة. 

 COVID-19ماذا تفعل إذا كانت لديك نتیجة اختبار 
 إيجابیة 

 االتصال باآلخرينحاول البقاء في المنزل وتجنب 

إيجابیة، فمن المحتمل جًدا أن تكون   COVID-19إذا كانت لديك نتیجة اختبار 
حتى لو لم يكن لديك أية أعراض. يمكنك نقل العدوى    COVID-19مصابًا بـ  

 لآلخرين، حتى لو لم تكن لديك أعراض. 

  5معديین لآلخرين بعد   COVID-19لن يصبح العديد من األشخاص المصابین بـ 
إيجابیة، فحاول البقاء في المنزل  COVID-19أيام. إذا كانت نتیجة اختبار 

أيام بعد الیوم الذي أجريت فیه  5وتجنب االتصال بأشخاص آخرين لمدة 
عاًما أو   18نصائح مختلفة لألطفال والشباب الذين تبلغ أعمارھم  االختبار. توجد

 . أقل

-COVIDخالل ھذه الفترة، ھناك إجراءات يمكنك اتخاذھا لتقلیل مخاطر انتقال 
 إلى اآلخرين.  19

حاول العمل من المنزل إذا استطعت. إذا كنت غیر قادر على العمل من  
 صاحب العمل حول الخیارات المتاحة لك. المنزل، فتحدث إلى 

إذا كنت قلًقا بشأن صحتك أو طُلب منك حضور موعد شخصًیا خالل ھذا الوقت،  
 فناقش ھذا األمر مع جھة اتصالك الطبیة وأخبرھم بأعراضك أو نتیجة اختبارك

قد ترغب في أن تطلب من األصدقاء أو العائلة أو الجیران الحصول على الطعام 
 األخرى لك.  والضروريات

في نھاية ھذه الفترة، إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو تشعر 
بتوعك، فحاول اتباع ھذه النصیحة حتى تشعر أنك بحالة جیدة بما يكفي  

الستئناف األنشطة العادية ولم يعد لديك ارتفاع في درجة الحرارة إذا كانت  
 لدیك ارتفاع بالحرارة. 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#Children
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أيام،   5ديد من األشخاص لن يكونوا معديین لآلخرين بعد على الرغم من أن الع
أيام من   10فقد يكون بعض األشخاص معديین ألشخاص آخرين لمدة تصل إلى 

بداية اإلصابة. يجب تجنب مقابلة األشخاص المعرضین لخطر أكبر لإلصابة 
أولئك الذين يعني نظام المناعة لديھم   ، وخاصة COVID-19بتوعك خطیر من  

، على الرغم من  COVID-19أنھم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطیرة من 
 أيام بعد الیوم أخذت اختبارك.  10، لمدة  التطعیم

 زلك إذا کنت تغادر من

إذا غادرت منزلك خالل األيام الخمسة التالیة لنتائج االختبار اإليجابیة، فإن  
 إلى اآلخرين: COVID-19الخطوات التالیة ستقلل من فرصة انتقال 

ارتداء غطاء مناسب للوجه مصنوع من طبقات متعددة أو قناع وجه  •
 جراحي 

 تجنب األماكن المزدحمة مثل وسائل النقل العام أو التجمعات •
 االجتماعیة الكبیرة أو أي مكان مغلق أو ضعیف التھوية 

مارس أي تمرين في الھواء الطلق في األماكن التي لن تكون فیھا على   •
 اتصال وثیق بأشخاص آخرين 

مارس أي تمرين في الھواء الطلق في األماكن التي لن تكون فیھا على   •
  اتصال وثیق مع فمك وأنفك عندما تسعل أو تعطس ؛ اغسل يديك

ثانیة أو استخدم معقم الیدين بعد  20بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 
السعال والعطس ونفث األنف وقبل تناول الطعام أو التعامل معه ؛ تجنب 

 لمس وجھك 

 قلل من إنتشار العدوی في منزلك 

أثناء إصابتك بالعدوى، ھناك مخاطر عالیة لنقل العدوى إلى اآلخرين في  
 : أشیاء بسیطة يمكنك القیام بھا للمساعدة في منع االنتشار منزلك. ھذه

 معھمحاول أن تبقي مسافة بینك وبین األشخاص الذين تعیش   •
في المناطق المشتركة، قم بارتداء غطاء مناسب للوجه مصنوع من   •

طبقات متعددة أو قناع وجه جراحي، خاصة إذا كنت تعیش مع  
يعني جھاز المناعة لديھم أنھم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض   أشخاص

 خطیرة، على الرغم من التطعیم 
النوافذ وتركھا مفتوحة لمدة تھوية الغرف التي كنت فیھا عن طريق فتح  •

 دقائق على األقل بعد مغادرة الغرفة  10
 اغسل يديك بانتظام وقم بتغطیة فمك وأنفك عند السعال أو العطس •

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
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نظّف بانتظام األسطح التي يتم لمسھا بشكل متكرر، مثل مقابض   •
األبواب وأجھزة التحكم عن بعد والمناطق المشتركة مثل المطابخ  

 والحمامات
شخص يحتاج إلى القدوم إلى منزلك بأن لديك نتیجة اختبار  أخبر أي •

إيجابیة، حتى يتمكنوا من اتخاذ االحتیاطات الالزمة لحماية أنفسھم مثل  
ارتداء غطاء مناسب للوجه أو قناع وجه جراحي، والحفاظ على مسافة  

 بینھم إذا أمكن، والغسیل أيديھم بانتظام 

GermDefence  ھو موقع إلكتروني يمكن أن يساعدك في تحديد طرق بسیطة
والفیروسات األخرى.   COVID-19لحماية نفسك واآلخرين في أسرتك من  

أقل عرضة لإلصابة باألنفلونزا   GermDefenceاألشخاص الذين يستخدمون 
 وااللتھابات األخرى ويقل احتمال انتشارھم في المنزل

ل إذا كنت على اتصال وثیق بشخص ماذا تفع 
 إيجابیة  COVID-19كانت نتیجة اختبار  

  COVID-19األشخاص الذين يعیشون في نفس المنزل مع شخص مصاب بـ 
ھم األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى ألنه من المرّجح أن يكون لديھم اتصال وثیق  

طويل األمد. األشخاص الذين مكثوا طوال اللیل في منزل شخص مصاب بـ  
COVID-19 .أثناء إصابتھم بالعدوى معرضون أيًضا لخطر كبیر 

بار إذا كنت في المنزل أو كنت على اتصال طوال اللیل لشخص لديه نتیجة اخت
COVID -19  أيام حتى تتطور   10إيجابیة، فقد يستغرق األمر ما يصل إلى

 لآلخرين، حتى لو لم تكن لديك أعراض.  COVID-19العدوى. من الممكن نقل  

يمكنك تقلیل المخاطر التي يتعرض لھا األشخاص اآلخرون من خالل اتباع 
 الخطوات التالیة:

أكثر عرضة لإلصابة بتوعك   تجنب االتصال بأي شخص تعرفه ويكون •
أولئك الذين يعني  ، ال سیماCOVID-19إذا كان مصابًا بفیروس  شديد

نظامھم المناعي أنھم معرضون بشكل أكبر لإلصابة بمرض خطیر من 
19-COVID    رغم التطعیم 

االتصال الوثیق مع أشخاص آخرين خارج أسرتك، خاصة في   الحد من •
 األماكن المزدحمة أو المغلقة أو سیئة التھوية 

ارتداء غطاء مناسب للوجه مصنوع من طبقات متعددة أو قناع وجه  •
جراحي إذا كنت بحاجة إلى االتصال الوثیق مع أشخاص آخرين، أو كنت 

 في مكان مزدحم 
 الصابون أو استخدم معقم الیديناغسل يديك باستمرار بالماء و •

https://www.germdefence.org/
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إذا ظھرت علیك أعراض عدوى الجھاز التنفسي، فحاول البقاء في المنزل 
وتجنب االتصال بأشخاص آخرين واتبع إرشادات األشخاص الذين يعانون من  

 األعراض. 

ولكنك ال تعیش معه أو لم   COVID-19إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بـ  
إرشادات لحماية   ، فأنت أقل عرضة لإلصابة. ھناك تبقى في منزله طوال اللیل

نفسك واآلخرين في العیش بأمان مع التھابات الجھاز التنفسي، بما في ذلك  
19-COVID . 

عاًما   18تبلغ أعمارھم األطفال والشباب الذين 
 وأقل والذين كانت نتیجة اختبارھم إيجابیة 

ما لم يتم توجیھھم من    COVID-19ال يوصى بفحص األطفال والشباب لغرض 
 قبل أخصائي صحي. 

، فیجب COVID-19إذا كان لدى الطفل أو الشاب نتیجة إيجابیة في اختبار  
أيام بعد   3ص آخرين لمدة علیه محاولة البقاء في المنزل وتجنب االتصال بأشخا

أيام، إذا شعروا بصحة جیدة  3يوم إجراء االختبار، إذا كان بإمكانھم ذلك. بعد 
ولیس لديھم ارتفاع في درجة الحرارة، فإن خطر نقل العدوى لآلخرين يكون  
أقل بكثیر. ھذا ألن األطفال والشباب يمیلون إلى أن يكونوا معديین لآلخرين 

 .لوقت أقل من البالغین

يجب على األطفال والشباب الذين يذھبون عادًة إلى المدرسة أو الكلیة أو دار 
رعاية األطفال والذين يعیشون مع شخص لديه نتیجة إيجابیة في اختبار  

COVID-19  .االستمرار في الحضور كالمعتاد 

كیفیة الحد من انتشار العدوى بین األشخاص الذين 
بديل نص ( COVID-19تعیش معھم إذا كان لديك 

 إنفوجرافیك)

، فھناك خطر كبیر من أن اآلخرين في منزلك COVID-19إذا كنت مصابًا بـ  
سوف يصابون بالعدوى منك. ھناك العديد من األشیاء التي يمكنك القیام بھا  

 لتقلیل انتشار العدوى في منزلك. 

الحد من االتصال الوثیق مع اآلخرين. اقض أقل وقت ممكن في األماكن   .1
 المشتركة.

نظف بانتظام األسطح التي تم لمسھا والغرف المشتركة مثل المطابخ   .2
 والحمامات بانتظام. 

 اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، خاصة بعد السعال والعطس.  .3
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احصل على المساعدة حیثما أمكن من أولئك الذين تعیش معھم. اطلب  .4
التصال غیر المساعدة في التنظیف وإحضار الطعام بأمان لتجنب ا

 الضروري. 
استخدم غطاء الوجه إذا كنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في  .5

 المساحات المشتركة.
 حافظ على تھوية الغرف جیًدا. .6
التقط السعال والعطس في المناديل الورقیة التي تستخدم لمرة واحدة  .7

 وضعھا في سلة المھمالت مباشرة. 
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