
 همة حول الوضع الراهنم"فيروس كورونا المستجد": معلومات 
 أعزائي مواطني ومواطنات مدينة نويكولن،

تم رصد أول حالة عدوى مؤكدة "بفيروس كورونا المستجد". ونظًرا لصدور العديد من التقارير الصحفية  2020مارس  3في يوم  
 بديهية. -التي قد تكون مصاًبا بها اآلن-فإن حالة عدم اليقين  ؛بل وأحياًنا المتسرعة ،المتناقضة

وبموجب هذه المعلومات، نود أن ُنساعدك في التغلب على مخاوفك وهواجسك. كما عليك أن ُتساهم بدورك في نشر هذه المعلومات  
 للتعامل الفعال والمالئم مع الموقف الراهن. ؛في دائرة معارفك وعائلتك

 

 (؟SARS-CoV-2كيف ُيمكن أن أصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد ) 
 الُمباشر مع شخص مصاب. وما يلي هي األمور المعروفة حتى اآلن:ال تحدث العدوى إال عن طريق االتصال  

 والتي تنتقل بشكٍل خاص كذلك عبر لعاب الشخص الُمصاب بالعدوى. ؛العدوى بالرذاذيحدث انتقال العدوى عبر •  

 العدوى التواصل مع في حالة النقاشات والحوارات التي تتم وجًها لوجٍه على مسافة تبلغ أقل من متر واحد، يستلزم انتقال•  
لن يصل الفيروس إلى التركيز الضروري لحدوث  ؛في فترات االتصال األقل من ذلك دقيقة على األقل. 15شخص ُمصاب لمدة 

 العدوى.

في مترو األنفاق، أسطح الطاوالت( غير ممكن في حالة اتباع قواعد النظافة  الماِسكاتاالنتقال عبر األسطح )مقبض الباب، •  
 وال في هواء الغرف لفترة طويلة. ،وبعكس فيروس الحصبة، ال يعيش الفيروس على األسطح المتعارف عليها.الصحية 

 كما أن انتقال العدوى عن طريق المواد الغذائية غير ُمثبت إلى وقتنا هذا.•  

 

 كيف يمكنني حماية نفسي؟ 
نت فبموجب هذه التدابير، أ ا بالقدر الكافي.اتباع قواعد النظافة الصحية المتعارف عليه -بشكٍل حتمي  -لحماية نفسك، يجب  

 مثل اإلنفلونزا الموسمية: ؛تحمي نفسك أيًضا من األمراض المعدية األخرى 

ثانية على األقل له نفس فعالية استخدام مواد  20غسل يديك بانتظام )لعدة مرات على مدار اليوم( باستخدام الصابونة لمدة •  
 التعقيم.

أنفك وفمك باستخدام منديل جيب ورقي عندما تعطس أو تسعل. إذا لم يتوفر لديك منديل جيب، اعطس أو  خرين، غط   لحماية اآل•  
 اسعل في ثنية ذراعك، وليس في يديك.

 يكون خطر انتقال العدوى غير محتمل. ؛عند الحفاظ على مسافة مترين من األشخاص المصابين•  

 .(4عاًما التحقق من التطعيمات التي حصلوا عليها )انظر النقطة رقم  60زون عمر يجب على المواطنين والمواطنات الذين يتجاو •  

 

 ما هي تدابير الحماية غير الُمجدية؟ 
 ،ال تتبعوا سوى تدابير الحماية الفعالة المثبتة. فتدابير الحماية تالية الذكر لن تحميكم ؛ولكيال ُيصيبكم الذعر ،للحفاظ على األموال 

 خرين كذلك:ولن تحمي اآل
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بالعدوى، ممن يتوجب عليهم التحرك في الطرقات العامة على فقط في حالة األشخاص المحتمل إصابتهم  ُمجدٍ للفم  ارتداء واقٍ •  
 الرغم من ذلك )حماية الغير(.

بل على عكس ذلك،  خرين )حماية النفس(.األقنعة المتداولة ال توفر الحماية الكافية من العدوى الُمكتسبة من األشخاص اآل•  
 .(.2فإنها قد تستدرجنا إلى إهمال تدابير النظافة الصحية الضرورية بالفعل )انظر النقطة رقم 

تعقيم األسطح ال ُيساهم في الحماية من فيروس كورونا المستجد. إذا تم االلتزام بقواعد النظافة الصحية المتعارف عليها، لن يكون •  
 أو غير ذلك من األسطح. ،عن طريق مالمسة مقبض البابمن انتشار العدوى  هناك خوف  

 

 من هم المعرضون للخطر بشكٍل خاص؟ 
 أن يصاب به أي -من الناحية النظرية-م، يمكن ود تطعيمات فعالة للوقاية من فيروس كورونا حتى اآلن. ومن ث  لم يثبت وج 

 أو دون أعراض على اإلطالق. ،من الحاالت التي تم اكتشافها حتى اآلن خفيفة األعراض %80شخص. 

 ن إلى الخطر بشكٍل خاص:وعند اإلصابة بالمرض، يتعرض األشخاص التال 

 .أو السعال الديكي ،مثل االلتهاب الرئوي  ؛األشخاص الذين يعانون سلًفا من أمراض الجهاز التنفسي• 
 .األشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة• 
 عاًما.  60األشخاص الذين يزيد عمرهم عن • 

دون أي أو ب ،بأعراض خفيفة للغاية ابالعدوى كذلك. وفي حالتهم، عادة ما يكون تطور المرض مصحوبً  ن ُيصابو حتى األطفال قد  
أعراض. لذلك ال يوصى باتباع ُسبل حذر خاصة مع األطفال. وبالمثل، ال تتعرض النساء الحوامل لخطر اإلصابة بأعراض حادة 

 للمرض. وللحد من انتشار الفيروس، يجب أيًضا مراعاة قواعد النظافة الصحية المعتادة من قبل األطفال والحوامل.

 

 ما هو األمر األكثر خطورة فيما يسمى بفيروس كورونا؟ 
( ليس مميًتا في حد ذاته. يمكن أن تؤدي SARS-CoV-2( )COVID-19المرض المعروف باسم فيروس كورونا المستجد ) 

وضعف جهاز المناعة إلى اإلصابة بأمراض تابعة خطيرة )العدوى الفائقة(. لذلك فمن المستحسن الحصول على  ،األمراض السابقة
ل اللجنة تالية موصى بها من قبالتطعيمات الوقائية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي التي لم تحصل عليها من قبل. التطعيمات ال

 (:STIKOطعيم )تالدائمة لل

 السعال الديكي• 
 المكورة الرئوية• 
 اإلنفلونزا • 

 

 متاح على مدار الساعة لإلجابة عن أي أسئلة حول فيروس كورونا: الخط الساخن لبرلين 
 . في الوقت الحالي، تقدم المشورة باللغة األلمانية فحسب.030 90 28 28 28
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