
(  19-كوفيد)2019-فيروسات الجهاز التنفس ي املستجدة، بما فيها مرض فيروس كورونا



قالهالفيروس وانت: فيروسات الجهاز التنفس ي املستجدة(:أ)التدريبيةالوحدة



الهدف التعليمي
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ين هذه الوحدة، سيكون املشاركون قادر نهاية ب
: على وصف

الفيروساتتظهر كيف ▪

ما هي فيروسات كورونا▪

▪  
 
مث

ُ
له فيروسات َمْن األكثر ُعرضة للخطر الذي ت

كورونا

كيف تحمي نفسك▪
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اإلطار الزمني للفيروسات املستجدة

ل ت▪  
 
شك

ُ
هديًدا للصحة تستمر الفيروسات في الظهور وت

العامة

نفس ي تشمل بعض األمثلة على فيروسات الجهاز الت▪
: املستجدة

لتهاب فيروس كورونا املسبب ملتالزمة اال: 2002•
(سارس)الرئوي الحاد الوخيم 

H1N1أنفلونزا : 2009•

رق فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الش: 2012•
األوسط التنفسية

-كوفيد)2019-مرض فيروس كورونا: 2019•
19)
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كيف تظهر الفيروسات الجديدة؟

ا وثيًقاترتبط صحة اإلنسان وصحة الحيوان وحالة األنظمة البيئية ارتب▪
ً
اط

ستجدة واملعاودة لل% 80-70من املعروف أن ▪
ُ
عدية امل

ُ
ظهور من األمراض امل

ْصَدر
َ
ة امل ي  وان إلى اإلنسان، مما يعني احتمالية انتقالها من الحي*َحَيوان 

ر املناخ وازدياد التوسع الحضري وال▪ سفر الدولي يؤدي النمو السكاني وتغيُّ
ارهاوالهجرة إلى تزايد خطر ظهور مسببات األمراض التنفسية وانتش

*Jones et al ( 2008erutaN )

الزمة فيروس كورونا املسبب ملت
الشرق األوسط التنفسية

أنفلونزا الطيور 



كورونا؟فيروسهو ما
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التياتالفيروسمنكبيرةفصيلةكورونافيروساتتعد▪
امالزكبينتتنوعاعتالالتتسببأنهااملعروفمن

األوسطالشرق متالزمةمثلوخامة،أكثروأمراض
مالوخيالحادالرئوي االلتهابومتالزمةالتنفسية،

(سارس)

طلق▪
ُ
مرضاملستجدأوالجديدكورونافيروسعلىوأ

(19-كوفيد)2019-كورونافيروس



كورونا؟فيروساتتأتيأينمن
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اناتالحيو منواسعةطائفةفيأمراًضاكورونافيروساتتسبب▪

الوخيمحادالالرئوي االلتهابملتالزمةاملسببكورونافيروسانتقل▪
ادَسَنانيرمن(سارس) بينما،2002امعفيالصينفيالبشرإلىالزبَّ

مننفسيةالتاألوسطالشرق ملتالزمةاملسببكورونافيروسانتقل
فيعوديةالسالعربيةاململكةفيالبشرإلىالسنامالوحيدةالجمال

2012عام

ولم،الحيواناتبيناملعروفةكورونافيروساتمنالعديدينتشر▪
صب

ُ
بعدالبشرت

لبشراإلىالحيوانيةاألنواعبينمنتشرفيروسانتقاليحدثقد▪



19-األشخاص املعرضون لخطر العدوى بمرض كوفيد
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األشخاص الذين يخالطون الحيوانات ▪

مخالطة مقربة

(يةمثل العاملين في أسواق الحيوانات الح)

اية أفراد األسرة أو العاملون في مجال الرع▪

الصحية الذين يقدمون الرعاية لشخص

مصاب بفيروس كورونا جديد



رفركهماأووالصابون باملاءاليدينغسل▪  
وليكحبُمطه 

ثنيأواألكمامأومنديلأوطبيةبكمامةواألنفالفمتغطية▪
العطسأوالسعالعندالكوع

تشبهأوزكامبأعراضمصابشخصأيمخالطةتجنب▪
طبيةالالرعايةوالتماسوقاية،دون مقربةمخالطةاألنفلونزا

التنفسفيوصعوبةوسعالبحمىاإلصابةحالفي

لحيةاالحيواناتمخالطةتجنباملفتوحة،األسواقزيارةعند▪
هاتالمسالتياألسطحومالمسةوقايةدون مباشرةمخالطة

الحيوانات

اللحوموباألخصجيًدا،الطعاموطه▪

كيف يمكنني حماية نفس ي من العدوى؟
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املوارد

كيرخوففان اريا م.د:جهة االتصال
vankerkhovem@who.int

:  مراجع إضافية لالطالع

فيروسات كورونا
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

أخبار حول فاشية املرض
https://www.who.int/csr/don/ar /

mailto:vankerkhovem@who.int
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/csr/don/en/

