ورقة حقائق عن فیروس كورونا المستجد ) (COVID-19لعام 2019
ُحدِثت بتاریخ 4/4/2020
یعد فیروس كورونا المستجد(  )19-COVIDلعام  2019نوعًا جدیًدًا من الفیروسات التاجیة والذي تم اكتشافھ ألول مرة في الصین وتم اكتشافھ اآلن في العدید من البلدان بما في ذلك الوالیات المتحدة في
والیة آیوا.
ھناك سبعة فیروسات تاجیة مختلفة معروفة تصیب البشر ،بما في ذلك أربعة فیروسات شائعة ًجدًا وأكثر اعتداالً تسبب مرضًا شبی ًھا بنزالت البرد .ویقوم مقدمو الرعایة الصحیة باختبار ھذه الفیروسات التاجیة
الشائعة بصورة روتینیة ،وال یلزم اتخاذ تدابیر الصحة العامة لمعالجة مثل ھذه النوع من الفیروسات .ھناك ثالثة من الفیروسات التاجیة السبعة نادرة ویمكن أن تسبب أمراضا ً أكثر حدة ،بما في ذلك الفیروس
الذي ظھر في عام  2019المسمى بفیروس كورونا المستجد( .)19-COVID
األعراض:
قد تظھر األعراض بعد یومین إلى  14یوما من التعرض للفیروس ویمكن أن تشمل ما یأتي:

●
●
●

الحمى
السعال
ضیق التنفس

وتراوح المرضى المبل ّغ عنھم بین اشخاص یعانون من مرض معتدل واخرون یعانون من مرض شدید ثم یموتون .قد یشكل الفیروس خطرا ً كبیر على المرضى األكبر سنا واألشخاص الذین یعانون من
أمراض مزمنة.
وال یوجد عالج محدد لفیروس كورونا المستجد  19-COVIDفى الوقت الحالى .ویتلقى األشخاص المصابون بفیروس كورونا المستجد  19-COVIDرعایة داعمة للمساعدة في تخفیف األعراض.
االختبارات:
یتوفر المزید من االختبارات كل یوم من خالل مختبر الصحة الحكومي(  )SHLومن خالل المختبرات الخاصة .سوف یتخذ مزود الرعایة الصحیة الخاص بك القرار إذا كنت في حاجة إلى إجراء
اختبار أم ال ،ویمكنھ التشاور مع إدارة الصحة العامة إذا كانت لدیھم أسئلة .إرشادات اإلختبار متاحة في ھذا الرابط:
http://shl.uiowa.edu/dcd/covid19.xml
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html :موارد اختبار إضافیة متاحة ھنا
اإلنتشار:
ینتشر الفیروس بشكل رئیسي من شخص آلخر بین األشخاص الذین ھم على اتصال وثیق مع بعضھم البعض (المتواجدین في محیط ستة أقدام) .یحدث االنتشار من الرذاذ الناتج من سعال الشخص المصاب
أو عطاسھ ومن ثم تسقط قطرات الرذاذ في أفواه أو أنوف األشخاص القریبین منھ وربما یستنشقونھ ویدخل مباشرة الى الرئتین  .من الممكن االصابة بفیروس
كورونا المستجد  19-COVIDعن طریق لمس سطح أو شئ یحتوي على الفیروس ،ومن ثم لمس الفم أو األنف أو العینین ،ولكن ال یعتقد أن ھذه ھي الطریقة الرئیسیة النتشار الفیروس.
الوقایة:
مارس التباعد االجتماعي .یتم اإلبعاد االجتماعي عن طریق حفظ مسافة  6أقدام أو أكثر بینك وبین األشخاص حتى ال تعیش في منزلك .إذا كنت ال تستطیع التباعد االجتماعي ،
فارتدي غطاء وجه من القماش.
وباإلضافة إلى ذلك ،تقوم مراكز مكافحة األمراض بإبالغ وزارة الصحة العامة عن المسافرین القادمین بدون أعراض من الصین وإیران( .سیتم تقییم المسافرین الذین یعانون من أعراض من قبل مقدمي الرعایة الصحیة قبل
خروجھم من المطار) .ثم تقوم الصحة العامة بتقییم ھؤالء األفراد الذین ال تظھر علیھم األعراض لتحدید مستوى الخطر وتصدر أوامر مراقبة الصحة العامة و التي تتطلب اإلبالغ عن األعراض للصحة العامة مرتین یومیًا
والقیود المفروضة على األنشطة الیومیة
األفراد الذین قاموا بعزل أنفسھم لمدة  14یو ًما أو راقبو صحتھم العامة لیسوا معرضین لنشر فیروس كورونا المستجد .19-COVID
وال یوجد حالیا أي لقاح للوقایة من فیروس كورونا المستجد  .)19-COVID( 2019أفضل طریقة لمنع االصابة بالمرض ھي تجنب التعرض لھذا الفیروس .یمكن للناس المساعدة في منع انتشار أمراض
ا لجھاز التنفسي عن طریق تغطیة أنوفھم عند السعال والعطاس ،وتنظیف أیدیھم بشكل متكرر والبقاء في المنزل عند المرض.
معلومات االتصال
إدارة الصحة العامة بوالیة آیوا ،یرجى االتصال بالرقم  211لإلستفسارات العامة.

