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 COVID 19أسئلة وأجوبة على 
 SARS-CoV-2ما تحتاج إلى معرفته حول 

 ما هو فيروس كورونا؟
 اً منومن المعروف أن عدد  فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان.

فيروساااااات كورونا تسااااابب لدال البوااااار حاات عدوال التيات التنفساااااي التي تتراود حدتيا من نتات البرد الواااااا عة  ل  

األمراض األواااد وةامة ممت متةتمة الوااارط األوساااة التنفساااية والمتةتمة التنفساااية الحادة الوةيمة  الساااار  . ويسااابب 

 .19-يدفيرو  كورونا الُمكتوف مؤةراً مرض فيرو  كورونا كوف

 ؟19-ما هو مرض كوفيد

هو مرض معد يسااااااابب  فيرو  كورونا الُمكتواااااااف مؤةراً. ولع يكن هنا  أا علع بوتود ه ا الفيرو   19-مرض كوفيد

 .2019ديسمبر  فاوية في مدينة يوهان الصينية فيوه ا المرض المستتدين قبت انداع ال

 ؟19-ما هي أعراض مرض كوفيد

في الحم  واإلرهاط والسااااعات التاف. وقد يعاني بعض المرناااا  من  19-واااايوعاً لمرض كوفيدتتممت األعراض األكمر 

اآلاع واألوتاع، أو احتقان األنف، أو الروااااااال، أو ألع الحلإل، أو اإلسااااااايات. وعادة ما تكون ه   األعراض ةفيفة وتبدأ 

واااااااعروا بالمرض. ويتعاف  معهع تدريتياً. ويصااااااااب بعض النا  بالعدوال دون أن تهير علييع أا أعراض ودون أن ي

  من المرض دون الحاتة  ل  عةج ةا). وتوااتد حدة المرض لدال وااة) واحد تقريباً من كت %80األوااةا)  نحو 

حيث يعانون من صااعوبة التنف . وتتداد احتماات  صااابة المساانين واألوااةا)  19-أوااةا) يصااابون بعدوال كوفيد 6

اع ناا ة الدع أو أمراض القلب أو داا السااكرا، بضمراض وةيمة. وقد توف  المصااابين بموااكةت ةبية أساااسااية ممت ارتف

من األواااةا) ال ين أُصااايبوا بالمرض. وينب ي لاواااةا) ال ين يعانون من الحم  والساااعات وصاااعوبة التنف   %2نحو 

 التما  الرعاية الةبية.

 ؟19-كيف ينتشر مرض كوفيد

يإل األوةا) اآلةرين المصابين بالفيرو . ويمكن للمرض عن ةر 19-يمكن أن يصاب األوةا) بعدوال مرض كوفيد

أن ينتقت من واااااة)  ل  واااااة) عن ةريإل القُةيرات الصااااا يرة التي تتنامر من األنف أو الفع عندما يساااااعت الواااااة) 

أو يعة . وتتساااقة ه   القُةيرات عل  األوااياا واألسااةل المحيةة بالوااة). ويمكن حينيا  19-المصاااب بمرض كوفيد

عند مةمستيع لي   األوياا أو األسةل مع لم  عينييع أو أنفيع أو فميع.  19-وةا) اآلةرون بمرض كوفيدأن يصاب األ

  ا تنفساااوا القُةيرات التي تةرج من الواااة) المصااااب بالمرض م   19-كما يمكن أن يصااااب األواااةا) بمرض كوفيد

 أقداع . 3بمسافة تتيد عل  متر واحد  سعال  أو تفير . ول ا فمن األهمية بمكان اابتعاد عن الوة) المريض 

دث ما تتوصاات  لي  وسااتواصاات نواار أح 19-عل  تقييع البحوث التارية بوااضن ةرط انتوااار مرض كوفيد الوتارةوتعكف 

 من نتا ج

 أن ينتقل عبر الهواء؟ 19-هل يمكن للفيروس المسبب لمرض كوفيد

ينتقت في المقاع األوت عن  19-ال ا يسااااابب مرض كوفيد تواااااير الدراساااااات التي أُتريت حت  يومنا ه ا  ل  أن الفيرو 

-ةريإل مةمساااة القُةيرات التنفساااية ا عن ةريإل اليواا. انهر اإلتابة عن الساااؤات الساااابإل  ركيف ينتوااار مرض كوفيد
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 هل يمكن أن يصاب المرء بالمرض عن طريق شخص عديم األعراض؟

يرات التنفساااية التي يفرتها الواااة) عند الساااعات. وتتنااااات احتماات تتممت الةريقة الر يساااية انتقات المرض في القُة

عن ةريإل وااة) عديع األعراض بالمرة. ولكن العديد من األوااةا) المصااابين بالمرض ا  19-اإلصااابة بمرض كوفيد

 يعانون  ا من أعراض ةفيفة. وينةبإل  ل  بصاااااافة ةاصااااااة عل  المراحت المبكرة للمرض. ول ا فمن الممكن اإلصااااااابة

عن ةريإل وة) يعاني ممةً من سعات ةفيف وا يوعر بالمرض. وتعكف المنهمة عل  تقييع البحوث  19-بمرض كوفيد

 .وستواصت نور أحدث النتا ج 19-فيدالتارية بوضن فترة انتقات مرض كو

 عن طريق براز شخص مصاب بالمرض؟ 19-هل يمكن أن أصاب بمرض كوفيد

عن ةريإل برات الوة) المصاب بالعدوال محدودة. وفي حين أن التحريات المبد ية  19-تبدو مةاةر انتقات مرض كوفيد

توااااير  ل  أن الفيرو  قد يتواتد في البرات في بعض الحاات، فنن انتوااااار  عبر ه ا المسااااار ا يوااااكت  حدال الساااامات 

وستواصت نور النتا ج  19-الر يسية للفاوية. وتعكف المنهمة عل  تقييع البحوث التارية بوضن ةرط انتوار مرض كوفيد

التديدة. ولكن نهراً  ل  ما ينةوا علي   ل  من مةاةر، فنن  يعد سااااااابباً ظةر لتنهيف اليدين بانتهاع بعد اساااااااتةداع دورة 

 الميا  وقبت تناوت الةعاع.

 كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

 تدابير الحماية للجميع

التي تتاد عل  الموق  اإللكتروني للمنهمة وعن ةريإل  19-عن فاوية مرض كوفيداةل  باستمرار عل  أحدث المعلومات 

يتركتون في الصاااين، في  19-سااالةات الصاااحة العمومية الوةنية والمحلية. وماتات معهع المتناااررين من مرض كوفيد

يف مع حين توتد بعض الفاوااااااايات في بلدان أةرال. ويعاني معهع األواااااااةا) ال ين يصاااااااابون بالعدوال من مرض ةف

يتعافون، ولكن المرض قد يكون أود وةامة بالنسبة ألوةا) ظةرين. وعلي  الحفاه عل  صحت  وحماية اآلةرين باتّباع 

 ما يلي 

 نهف يدي  تيداً بانتهاع بفركيما مةير كحولي لليدين أو ب سليما بالماا والصابون. 

o ن وضن  أن يقتت الفيروسات التي قد  ن تنهيف يدي  بالماا والصابون أو فركيما بمةير كحولي م لما ا؟

 تكون عل  يدي .

 أقداع  بين  وبين أا وة) يسعت أو يعة . 3احتفه بمسافة ا تقت عن متر واحد   

o   لما ا؟ عندما يسااعت الوااة) أو يعة ، تتنامر من أنف  أو فم  قُةيرات سااا لة صاا يرة قد تحتوا عل

ف  ه   القُةيرات، بما في  ل  الفيرو  المساااابب الفيرو . فن ا كنت وااااديد ااقتراب من  يمكن أن تتن

   ا كان الوة) مصاباً ب . 19-لمرض كوفيد

 تتنب لم  عيني  وأنف  وفم . 

o  لما ا؟ تلم  اليدين العديد من األسةل ويمكنيا أن تلتقة الفيروسات. و  ا تلومت اليدان فننيما قد تنقةن

يرو  أن يدةت التسع عن ةريإل ه   المناف  ويصيب  الفيرو   ل  العينين أو األنف أو الفع. ويمكن للف

 بالمرض.
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تضكد من اتّباع  أنت والمحيةين ب  لممارسااات النهافة التنفسااية التيدة. ويعني  ل  أن ت ةي فم  وأنف  بكوع   

 الممني أو بمنديت ورقي عند السعات أو العة ، مع التةل) من المنديت المستعمت عل  الفور.

o يرات تنوااار الفيرو . وباتّباع ممارساااات النهافة التنفساااية التيدة تحمي األواااةا) من لما ا؟  ن القُة

 .19-حول  من الفيروسات ممت فيروسات البرد واألنفلونتا وكوفيد

المنتت   ا واااااعرت بالمرض.   ا كنت مصااااااباً بالحم  والساااااعات وصاااااعوبة التنف ، التم  الرعاية الةبية  التع 

 واتصت بمقدع الرعاية قبت التوت   لي . واتّب  توتييات السلةات الصحية المحلية.

o  لما ا؟ تتوفر للساالةات الوةنية والمحلية أحدث المعلومات عن الوناا  في منةقت . واتصااال  المساابإل

مقدع الرعاية الصحية سيسمل ل  بتوتيي  سريعاً  ل  مرفإل الرعاية الصحية المناسب. وسيسيع  ل  ب

 في حمايت  ومن  انتوار الفيروسات وسا ر أنواع العدوال.

. واتّب  المواااااورة التي يسااااادييا مقدع الرعاية الصاااااحية أو 19-اةل  باساااااتمرار عل  ظةر تةورات مرض كوفيد 

الوةنية والمحلية أو صاااااحب العمت بوااااضن كيفية حماية نفساااا  واآلةرين من مرض ساااالةات الصااااحة العمومية 

 .19-كوفيد

o ينتوااااااار في  19-لما ا؟ تتوفر للسااااااالةات الوةنية والمحلية أحدث المعلومات عما   ا كان مرض كوفيد

منةقت . فيي األقدر عل   سداا الموورة بوضن اإلترااات التي يمكن أن يتة ها األوةا) في منةقت  

 لحماية أنفسيع.

أو زاروها مؤخراً )األيام  19-تدابير الحماية لألشخاص الذي يزورون مناطق ينتشر فيها مرض كوفيد

 األربعة عشر الماضية(

 اتّب  اإلروادات المونحة أعة   تدابير الحماية للتمي   

 هيرت لو حت  مؤةراً،أو تاروهااا  19-ينتوااااااار فييااا مرض كوفيااد مناااةإل من العودة حااالااة في المنتت التع 

 .األعراض

o  ،لما ا؟ سااااااايسااااااامل تتنب  لمةالةة اآلةرين وتيارت  للمرافإل الةبية بضن تعمت ه   المرافإل بمتيد من الفّعالية

 وسا ر الفيروسات. 19-وسيساعدان عل  حمايت  أنت واآلةرين من الفيرو  المسبب لمرض كوفيد

سعات وصعوبة التنف   الفور، فقد تكون مصاباً  عل  SAMU 190 بـاااااااا اتصت، و  ا كنت تعاني من الحم  وال

وأةبر   ن كنت قد ساااااافرت أو ةالةت أا مساااااافرين  تنفساااااي أو حالة مرناااااية وةيمة أةرال.بعدوال التيات ال

 مؤةراً.

o  19-أيناً عل  من  أا انتوار محتمت للفيرو  المسبب لمرض كوفيد دالصحي. سيساع الحتر احتراعلما ا؟  ن 

 الفيروسات.وغير  من 

 19-ما هي احتماالت إصابتي بمرض كوفيد

تتوقف المةاةر عل  مكان  قامت  وأين سااااااااافرت مؤةراً. فمةاةر العدوال تتداد في المناةإل التي يوتد فييا عدد من 

ةصاات  صااابتيع بمرضاألوااةا) ال  من األهمية بمكان أن يكونوا عل  وعي بالحالة السااا دة في  ولكن 19-كوفيد ين وااُ

 وبتيود التضهب المب ولة فييا المناةإل التي يوتد فييا

 وااستتابة ليا. 19-عل  رصد فاويات مرض كوفيد وتارة الصحةوتعمت  

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الصحة

 ؟19-هل ينبغي أن أشعر بالقلق من اإلصابة بمرض كوفيد

و  ا لع تكن قد ةالةت ، و  ا لع تكن قد سافرت من أا من ه   المناةإل، 19-  ا لع تكن في منةقة ينتور فييا مرض كوفيد

أا واااة) يواااعر بالتوع ، فنن احتماات  صاااابت  بالمرض تُعد قليلة حالياً. وم   ل ، فنن واااعور  بالتوتر والقلإل  تاا 

ه ا األمر يمكن تفيم . وحصاااااااول  عل  الوقا   التي تسااااااااعد  عل  تحديد المةاةر بدقة حت  يمكن  اتةا  ااحتياةات 

. ويممت مقدع الرعاية الصااحية وساالةات الصااحة العمومية الوةنية وصاااحب العمت مصااادر ممكنة المعقولة، يُعد أمراً تيداً 

وعن مدال انتوااار  في منةقت . ومن األهمية بمكان معرفة الحالة السااا دة في  19-للمعلومات الصااحيحة عن مرض كوفيد

 الحماية للتمي  . المكان ال ا تعيش في  واتةا  التدابير المة مة لحماية نفس .  انهر تدابير

يلتع علي  أن تضة  مةاةر العدوال عل  محمت التد. اتّب  المواااااااورة  19-و  ا كنت في منةقة تفوااااااا  فييا مرض كوفيد

ا يتسااابب  ا في اعتةت ةفيف  19-الصاااادرة عن السااالةات الصاااحية الوةنية والمحلية. فعل  الرغع من أن مرض كوفيد

وةيع لدال اآلةرين. ويؤدا المرض في حاات نادرة  ل  الوفاة. ويبدو أن لدال معهع النا ، فنن  قد يتسااااااابب بمرض 

المسانين واألواةا) المصاابين بحاات ةبية موتودة مسابقاً  ممت ارتفاع نا ة الدع وأمراض القلب وداا الساكرا  أكمر 

أو تاروها مؤةراً  19-تضمراً بالمرض.  انهر تدابير الحماية لاوااااااةا) ال ا يتورون مناةإل ينتواااااار فييا مرض كوفيد

  األياع األربعة عور المانية  .

 من هم األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بمرض وخيم؟

عل  النا ، وم   ل  فيبدو أن المسااانين واألواااةا) المصاااابين بحاات ةبية  19-ماتلنا نتعرف عل  تضمير مرض كوفيد

   يصابون بمرض وةيع أكمر من غيرهع.موتودة مسبقاً  ممت ارتفاع ن ة الدع وأمراض القلب وداا السكرا

 أو عالجه؟ 2019-هل المضادات الحيوية فعّالة في الوقاية من مرض كوفيد

 19-ا. ا تقنااي المنااادات الحيوية عل  الفيروسااات، فيي ا تقنااي  ا عل  العدوال الترمومية. وبما أن مرض كوفيد

ب ي اسااتعمات المنااادات الحيوية كوساايلة للوقاية من مرض ساابب  فيرو ، فنن المنااادات الحيوية ا تقنااي علي . فة ين

  أو عةت . وا ينب ي استعماليا  ا وفقاً لتعليمات الةبيب لعةج حاات العدوال الترمومية. 19-كوفيد

 ؟2019-هل هناك لقاح أو دواء أو عالج لمرض كوفيد

أو عةت . وم   2019-ت للوقاية من مرض كوفيدلي  بعد. ا يوتد حت  يومنا ه ا لقاد وا دواا محدد مناااد للفيروسااا

 ل ، فينب ي أن يتلق  المصاااااابون ب  الرعاية لتةفيف األعراض. وينب ي  دةات األواااااةا) المصاااااابين بمرض وةيع  ل  

 المستوفيات. ويتعاف  معهع المرن  بفنت الرعاية الداعمة.

ج ه ا المرض تحديداً. ويترا اةتبارها عن ةريإل ويترا حالياً تحرا بعض اللقاحات المحتملة واألدوية الةاصاااااااة بعة

 19-التتارب الساااااااريرية. وتقوع المنهمة بتنسااااااايإل التيود المب ولة لتةوير اللقاحات واألدوية للوقاية من مرض كوفيد

 وعةت .

ية الفع في المواهبة عل  تنهيف اليدين، وت ة 19-وتتممت السااااابت األكمر فعّالية لحماية نفسااااا  واآلةرين من مرض كوفيد

أقداع  عن األوااةا) ال ين يسااعلون  3عند السااعات بمني المرفإل أو بمنديت ورقي، واابتعاد مسااافة ا تقت عن متر واحد  

 أو يعةسون.  انهر  كيف يمكنني حماية نفسي ومن  انتوار المرض؟ .
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 هو نفسه مرض سارس؟ 19-هل مرض كوفيد

ل ا يساابب المتةتمة التنفسااية الحادة الوةيمة  سااار   بينيما ارتباة و ا  ا 19-كة. الفيرو  ال ا يساابب مرض كوفيد

. ولع يتفش مرض 19-تيني ولكنيما مةتلفان. ويُعد مرض ساااااااار  أواااااااد فتكاً ولكن  أقت عدوال بكمير من مرض كوفيد

 .2003سار  في أا مكان من العالع من  عاع 

 هل ينبغي أن استخدم كمامة لحماية نفسي؟

 ارةوتوتوصااااي  وااااةا) غير المصااااابين بضعراض تنفسااااية ممت السااااعات، أن يسااااتةدموا كمامات ةبية.ا يتعين عل  األ

وأول   القا مين عل  رعاية األواااااةا)  19-باساااااتةداع الكمامة لاواااااةا) المصاااااابين بضعراض مرض كوفيد الصاااااحة

 العاملين الصااحيين واألوااةا) المصااابين بضعراض ممت السااعات والحم . ويُعد اسااتةداع الكمامة بالي األهمية بالنساابة  ل 

 ال ين يقدمون الرعاية  ل  أحد المرن   في المنتت أو في أحد مرافإل الرعاية الصحية .

 بااستةداع الرويد للكمامات الةبية لتةفي  هدار الموارد الممينة و سااة استةداع األقنعة الصحة وتارةوتنصل 

 19-نفسااية  السااعات والعة  ، أو يُوااتب  بنصااابت  بعدوال مرض كوفيدا تسااتةدع الكمامة  ا   ا كنت مصاااباً بضعراض ت

المصااحوبة بضعراض ةفيفة، أو كنت تقدع الرعاية  ل  وااة) يوااتب  بنصااابت  بي   العدوال. وترتبة العدوال الموااتب  فييا 

ناةإل ل  تل  المبالسفر  ل  المناةإل التي أبل ت عن وتود حاات، أو بالمةالةة الوميقة لوة) سافر   19-بمرض كوفيد

 وأُصيب بالمرض.

في المواهبة عل  تنهيف اليدين، وت ةية الفع  19-وتتممت السااااابت األكمر فعّالية لحماية نفسااااا  واآلةرين من مرض كوفيد

أقداع  عن األوااةا) ال ين يسااعلون  3عند السااعات بمني المرفإل أو بمنديت ورقي، واابتعاد مسااافة ا تقت عن متر واحد  

 أو يعةسون.

 طريقة وضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها

ت كر أن استةداع الكمامة ينب ي أن يقتصر عل  العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية واألوةا) المصابين بضعراض  .1

 تنفسية ممت الحم  والسعات.

 قبت لم  الكمامة، نهف يدي  بفركيما بمةير كحولي أو ب سليما بالماا والصابون. .2

 الكمامة وافحصيا للتضكد من أنيا غير ممتقة أو ممقوبة.أمس   .3

 حدد الةرف العلوا من الكمامة  مون  الورية المعدني . .4

 تضكد من توتي  التانب الصحيل من الكمامة  ل  الةارج  التية الملونة . .5

 ن  الكمامة عل  وتي . ان ة عل  الورية المعدني أو الةرف المقوال للكمامة ليتة  وكت أنف . .6

 اسحب التتا السفلي من الكمامة لت ةي فم  و قن . .7

عن وتي  ومةبس  لتتنب  بعد ااستةداع، اةل  الكمامة بنتع الورية المةاةي من ةلف األ نين مبعداً الكمامة  .8

 مةمسة أتتاا الكمامة التي يحتمت أن تكون ملومة.

 إل.تةل) من الكمامة المستعملة عل  الفور برمييا في صندوط نفايات م ل .9

نهف يدي  بعد مةمسة الكمامة أو رمييا بفركيما بمةير كحولي، أو   ا ب سليما بالماا والصابون   ا كانت متسةتين  .10

 بونود.

 
 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الصحة

 ؟19-كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد

مصةلل رفترة الحنانةر يوير  ل  المدة من اإلصابة بالفيرو   ل  بدا هيور أعراض المرض. وتتراود معهع تقديرات 

، وعادة ما تساااتمر ةمساااة أياع. وساااتُحدّث ه   التقديرات كلما يوماً  14يوم واحد وما بين  19-فترة حناااانة مرض كوفيد

 توفر المتيد من البيانات.

 إلى البشر من مصدر حيواني؟ 19-هل يمكن أن تنتقل عدوى مرض كوفيد

الحيوانات. ويصااااب األواااةا) في حاات فيروساااات كورونا هي فصااايلة كبيرة من الفيروساااات الواااا عة بين الةفافيش و

نادرة بعدوال ه   الفيروسااااااااات التي ينقلونيا بعد  ل   ل  اآلةرين. ومن األمملة عل   ل  أن فيرو  كورونا المسااااااابب 

لمتةتمة االتياب الر وا الحاد الوةيع  سااااار   ال ا ارتبة بقةة التباد، وفيرو  كورونا المساااابب لمتةتمة الواااارط 

  .19-ية ال ا انتقت ةريإل اإلبت. ولع تتضكد بعد المصادر الحيوانية المحتملة لمرض كوفيداألوسة التنفس

ولحماية نفساااا ، عندما تتور أسااااواط الحيوانات الحية ممةً، تتنب المةمسااااة المباواااارة للحيوانات ولاسااااةل المةمسااااة 

العناية الواتبة عند التعامت م   بتوةيوقات للحيوانات. وتضكد من اتّباع ممارساااااااات الساااااااةمة ال  ا ية التيدة في تمي  األ

اللحوع الني ة والحليب الةاع وأعناااااااااا الحيوانات لتةفي تلوث األغ ية غير المةيوة، وتتنب تناوت المنتتات الحيوانية 

 الني ة أو غير المةبوةة تيداً.

 عن طريق حيواني األليف؟ 19-هل يمكن أن أُصاب بمرض كوفيد

 19-بيّنات توير  ل  أن الحيوانات المنتلية أو األليفة ممت القةة والكةب قد أُصيبت بعدوال مرض كوفيدكة. ا توتد أا 

 أو يمكنيا نور الفيرو  المسبب لي ا المرض.

 كم من الوقت يظل الفيروس حياً على األسطح؟

سااةل، ولكن يبدو أن  يوااب  في حياً عل  األ 19-ا يُعرف عل  وت  اليقين فترة اسااتمرار الفيرو  المساابب لمرض كوفيد

 ل  ساااا ر فيروساااات كورونا. وتواااير الدراساااات  ل  أن فيروساااات كورونا  بما في  ل  المعلومات األولية عن الفيرو  

  قد تهت حية عل  األسااااةل لبناااا  ساااااعات أو لعدة أياع. وقد يةتلف  ل  باةتةف الهروف 19-المساااابب لمرض كوفيد

 أو الرةوبة البي ية .  ممت نوع السةل ودرتة الحرارة

  ا كنت تعتقد أن ساااااااةحاً ما قد يكون ملوماً، نهف  بمةير عادا لقتت الفيرو  وحماية نفساااااااا  واآلةرين. ونهف يدي  

 بفركيما بمةير كحولي أو ب سليما بالماا والصابون. وتتنب لم  عيني  أو فم  أو أنف .

 ؟19-الت إصابة بمرض كوفيدهل من اآلمن تلقي الطرود من المناطق التي أبلغت عن حا

نعع.  ن احتماات تلوث السل  التتارية عن ةريإل وة) مصاب بالعدوال هي احتماات نعيفة، كما أن مةاةر اإلصابة 

حن وتعرض لمةتلف الهروف ودرتات الحرارة، هي  19-بالفيرو  ال ا يساااابب مرض كوفيد عن ةريإل ةرد نُقت ووااااُ

 مةاةر ن يلة.

 أتجنبها؟هل هناك أمور ينبغي أن 

 بت قد تكون نارة  19-في مواتية مرض كوفيد غير فعّالة التدابير التالية

 التدةين 

 تعاةي العةتات العوبية التقليدية 

 استةداع كمامات متعددة 

  التةبيب ال اتي ممت تعاةي المنادات الحيوية  



 الجمهورية التونسية

 وزارة الصحة

 (19-نصائح للجمهور بشأن مرض فيروس كورونا )كوفيد

اإللكتروني ، على الموقع 19-مرض كوفيد المستجدات عنحرص على متابعة آخر ا

 وزارة الصحة
 80101919اتصل على الرقم المجاني لوزارة الصحة  المعلومات،لمزيد من 

 اغسل اليدين بانتظام
 احرص على ممارسات النظافة التنفسية

 مع تةل) من المنديت الورقياحر) عل  ت ةية الفع واألنف بمني المرفإل أو بمنديت ورقي عند السعات أو العة ،  

 فوراً بنلقا   في سلة ميمةت م لقة ونهف يدي  بمةير كحولي أو بالماا والصابون.

لما ا؟ ت ةية الفع واألنف عند السعات والعة  تمن  انتوار التراميع والفيروسات. أما   ا غةيت فم  وأنف  بيد  أمناا  

 مس  من أوياا وأوةا).العة  والسعات فقد تنقت التراميع  ل  كت ما تل

 تابع المستجدات واتبع نصائح مقدمي الرعاية الصحية 

حية . واتب  النصا ل التي يقدميا ل  مقدع الرعاية الص19-احر) عل  متابعة ظةر المستتدات بوضن مرض كوفيد 

-بعدوال كوفيدبوضن أساليب حماية نفس  واآلةرين من اإلصابة  والوةنية الصحة المحليةوتل  الصادرة عن سلةات 

19. 

قد انتورت بالفعت في  19-ألن السلةات المحلية والوةنية لدييا أحدث المعلومات عما   ا كانت عدوال كوفيد لما ا؟ 

 .منةقت ، وهي األقدر عل  تقديع النصا ل بوضن ما ينب ي للنا  في منةقت  فعل  لحماية أنفسيع

مؤخرا أو زاروها  19-عدوى كوفيد تشر فيهاتدابير الحماية لألشخاص الذين يتواجدون في مناطق تن

 يوماً األخيرة 14 خالل
 .اتب  اإلروادات الم كورة أعة  

 .ابإل في المنتت   ا كنت توعر بالتوع ، حت  لو كانت أعران  ةفيفة كالصداع أو الرول البسية،  ل  أن تتعاف  

المرافإل من أداا دورها بفعالية أكبر وسااايسااااعد   ن تفادا مةمساااة اآلةرين وتيارة المرافإل الةبية سااايمّكن ه   لماذا؟ 

 .وغير  من الفيروسات 19-في حمايت  وحماية اآلةرين من احتماات اإلصابة بالفيرو  المسبب لمرض كوفيد

بضا أماكن سافرت  لييا مؤةراً  فورا. وأةبر   SAMU 190 اتصت بـ   ا أصبت بالحم  والسعات وصعوبة التنف ،  

  .أو مسافرين قمت بمةالةتيع
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