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  .أو االتصال بطبیبك / الدكتور الخاص بك

  
١٩معلومات عامة عن فیروس الكورونا كوفید   

   
 خطر اإلصابة بفیروس كورونا في ایرلندا 

  
اإلصابة بـخطر    COVID19  ولكن هذا قد یتغیر. لذلك ، تنصح الحكومة بأنه سیتم في أیرلندا منخفض إلى متوسط ،
تقیید المواطنین بعدم الذهاب إلى العمل والمدارس واألماكن العامة األخرى ، كالمعتاد حتى إشعار آخر )یرجى االطالع 

 على الموقع الرسمي للحكومة للحصول على التحدیثات(
  

  أعراض فیروس الكورونا الجدید
 :إن اإلصابة بمرض الكورونا الجدید من شأنه أن یترافق مع عدد من األعراض المختلفة، أهمها

  
  ارتفاع درجة حرارة الجسم         

  السعال
 .ضیق في التنفس

  
 .هذه األعراض قد تتراوح من الطفیفة إلى الشدیدة

  
یوًما من التعرض  14إلى أن أعراض الفیروس الجدید قد تظهر بعد یومین إلى في المقابل ، تشیر وزارة الصحة 

 .للفیروس
  

 الوقایة من فیروس الكورونا
   

حتى االن ال یوجد طرق محددة للوقایة من فیروس الكورونا الجدید، لذا الطریقة األمثل هي عن طریق محاولة تجنبه 
 .كلیًا

  
والتي تشملالوباء باتباع طرق الوقایة من  وزارة الصحة في المقابل یوصي  : 

  
 غسل الیدین باستمرار بالماء والصابون

 تجنب لمس العینین أو الفم في حال عدم القدرة على غسل الیدین 
 تجنب التعامل مع المرضى 

  
  عالج الكورونا الجدید

كنت تعتقد أنك قد تعرضت للفیروس ، ال توجد طریقة أو لقاح محدد لعالج فیروس الكورونا. ومع ذلك ، إذا        
عام أو االتصال بأرقام الطوارئ المقدمة على موقع  أووزارة الصحة  إذا لم تتمكن من  فمن الضروري االتصال بطبیبك ال

 . ذلك ، فادهب إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعایة الطبیة الالزمة

 .اتبع نصیحة وزارة الصحة  حول كیفیة حمایة نفسك من الفیروس
یوًما ، فیجب   14یرجى مالحظة ما یلي: إذا كان أي شخص یعرف أنه كان على اتصال وثیق بالحالة المؤكدة في آخر 

  :أن یعاني من أعراض )السعال وظیق التنفس والحمى(
وهذا یعني الذهاب إلى غرفة مختلفة و جیدة التهویة ، اخد الهاتف  -عزل أنفسهم عن اآلخرین            
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999أو   112إذا لم یكن ذلك ممكنًا ، فاتصل بالرقم  -اتصل بطبیبك أو قسم الطوارئ  و           
  

999أو   112في حالة الطوارئ الطبیة )إذا كان لدیك أعراض حادة( ، اتصل بالرقم    
  

  االتصال الوثیق یعني إما
  

 االتصال وجها لوجه 
الشخص المصاب الذین یعیشون في نفس المنزلدقیقة في حدود مترین من  15استغرق أكثر من            

  
قد ال ینجو الفیروس إال لبضع ساعات إذا سعل شخص ما أو عطس . المطهرات المنزلیة البسیطة یمكن أن تقتل 

 .الفیروس. قم بتنظیف السطح أوًال ثم استخدم المطهر
  

 استالم البرید من البلدان المتضررة
  

كورونا من البرید أو األغذیة التي تأتي من الصین أو من أي مكان آخرال یمكنك الحصول على فیروس  . 
  

ال یوجد دلیل على أن الحیوانات أو المنتجات الحیوانیة المستوردة قانونًنیا إلى االتحاد األوروبي تشكل خطراً على الصحة  
  .بسبب فیروس كورونا

  
 احم نفسك واآلخرین من فیروس كورونا

   
شكل صحیح ومنتظماغسل یدیك ب            

 تغطیة فمك وأنفك بمندیل أو جلبة عند السعال والعطس         
  ضع األنسجة المستعملة في سلة المهمالت واغسل یدیك         
  قم بتنظیف وتطهیر األشیاء واألماكن التي تم لمسها بشكل متكرر

 
  اتباع نصیحة السفر من وزارة الخارجیة

فمك إذا كانت یدیك غیر نظیفةال تلمس عینیك أو أنفك أو    
 

  اغسل یدیك
  بعد السعال أو العطس

  بعد استخدام المرحاض
  قبل األكل

   قبل وبعد إعداد الطعام
  إذا كنت على اتصال بشخص مریض ، خاصة أولئك الذین یعانون من أعراض تنفسیة

  إذا یدیك قذرة
الحیوانیةإذا كنت قد تعاملت مع الحیوانات أو النفایات    

 اقرأ دلیاًل خطوة بخطوة حول كیفیة غسل یدیك بشكل صحیح وتجنب العدوى
  

  أقنعة الوجه
ال یوجد دلیل على أن استخدام   -تستخدم قناع الوجه إذا شعرت بصحة جیدة ولم تظهر علیك أیة أعراض ال        

 األقنعة یعد مفیًدا إذا لم تكن مریًضا
  

  استخدم قناع الوجه إذا
ما كنت مصابا بفیروس كوروناإذا    

  على اتصال وثیق مع شخص مصاب بفیروس كورونا
 عامل الرعایة الصحیة على اتصال وثیق مع األشخاص الذین هم مصابون بفیروس كورونا

  
   األطفال وفیروس كورونا

 اتبع هذه النصیحة إذا كان طفلك قد سافر مؤخًرا إلى مكان مع انتشار فیروس كورونا



على غسل أیدیهم بانتظام وبشكل صحیحشجع طفلك    
  إشرح المزید من النصائح حول كیفیة منع طفلك من إصابة أو نشر العدوى الفیروسیة

  إذا أصبت بالفیروس ، فسوف ینصح أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك بالعالج بناًء على األعراض
فیروسات. أنها تعمل فقط ضد االلتهابات البكتیریةلن تعالج المضادات الحیویة ضد فیروس كورونا أو أي   

  
  لقاح

  ال یوجد حالیا لقاح لعالج أو الحمایة من فیروس كورونا
 لقاح األنفلونزا ال یحمي من فیروس كورونا

 


