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ینتقل في المقام األول عبر مجرى التنفس من خالل الرذاذ المتطایر.  
على غرار فیروسات البرد أو اإلنفلونزا تتوزع الجراثیم بشكل أساسي  

على سوائل جسم المصابین بالعدوى، على سبیل المثال على اللعاب 
أو مخاط األنف. یمكن أن تتنقل العدوى بالتالمس. 

-المكشوفة أو مواضع التالمس الملوثة. لذلك تجنب عبر األسطح 
لمس العینین بأید غیر مغسولة. -على سبیل المثال

1الخطوة 
ضع یدیك أسفل الماء المتدفق، وبللھا حتى المعصم. 

ال تشكل درجة حرارة الماء أي فارق في ذلك.

 2الخطوة 
اغسل یدیك 
بالصابون في جمیع 
.المواضع بعنایة

الطور المرضي لنزلة برد  الطور المرضي عند معظم الناس یشبھ 
لكنھ قد یتسبب في التھاب رئوي كذلك. حادة نسبیًا. 

تتمثل األعراض المعتادة في: 
سعال جاف ●
حمى●
ضیق تنفس ●

یمكن أن  ما بین اإلصابة بالعدوى وظھور األعراض األولیة 
ما بین یوم و  –بحسب المعلومات المتوفرة حالیًا -یستغرق األمر 

. أیًضا في ھذه الفترة  أیام)6إلى 5(في المتوسط ما بین یوًما14
-یحتمل أن یكون المریض نفسھ مصدًرا للعدوى. یتفاقم المرض 

لدى كبار السن والمرضى  -حالیًابحسب المعلومات المتوفرة 
المصابین بأمراض سابقة. في المقابل 

ال یبدو األطفال وغیرھم من البالغین األصحاء عرضةً للمرض 
بدرجة بالغة. 

 3الخطوة 
نظف أطراف األصابع واإلبھام أیًضا  

بشكل مالئم. فغالبًا ما تستقر ھناك الكثیر 
من الجراثیم.

یستغرق الغسل الجید للیدین حوالي 
ثانیة (كما لو كنت ستدندن  30

"عید میالد سعید" مرتین). 

5الخطوة 
اغسل یدیك جیًدا ثم 
جففھما بعنایة. بعد ذلك،
دلكھما بكریم إن أمكن.

4الخطوة 
دلك یدیك جیًدا بحیث 
یصل الصابون أیًضا 
إلى ما بین األصابع.

إذا شعرت بالمرض واشتبھت في إصابتك  
ھاتفیًا بالطبیب  بفیروس كورونا، فاتصل 

العام التابع لك  
(نرجو منك عدم الجلوس في غرفة االنتظار)  

بمكتب الصحة المختص  أو
التابع لك أو بخدمة المناوبة الطبیة  

.117116عبر رقم الھاتف 

 
 
 
 
 

القراءة تنفع صحتك

 

في حالة الطوارىء یمكنك االتصال  
بخدمة اإلسعاف بشكل موحد ومجاني 

في جمیع أنحاء أوروبا من الھاتف األرضي  
ومن أي شبكة اتصال السلكیة 

.112عبر رقم الھاتف 

كیف أعرف 
مصاب؟أنني

العدوى؟ كیف ینتقل مسبب 

ثانیة 30

نظافة الیدین: 
فعالة ضد الكورونا وغیره من الفیروسات 


