
 
  info@nabdh.net  0556220084 @nabdh_ksa  2020 ةينواعتلا ضبن ةيعمجل ةظوفحم ةمجرتلا قوقح 
 

  لالخ ًاطشن قبا

 دجتسملا انوروك ةمزأ

 رـشتني .ةبوعـص رثكأ ةطـشن ةايح طمن ىلع ظافحلا لعجي نأ )COVID-19( دجتـسملا انوروك سوريف ءابول نكمي
 ميلــــسلا فرطلا ضرعت دنعو ،حطــــسالا ىلع وأ ءاوهلا يف لاعــــسلا وأ ساطعلا ةطــــساوب دجتــــسملا انوروك
 ثدحأ ىلع روثعلا نكمي .نينيعلا وأ فنألا وأ مفلا قيرط نع ميلـــــسلا صخـــــشلا بيـــــصيو لخدي هنإف سوريفلل
 اـــهنم ةـــياـــقولاو ضارمألا ةـــحفاـــكم زكارم عقوم ىلع COVID-19 دـــجتـــــــسملا اـــنوروك سوريف نع تاـــمولعملا

ncov/about/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 
 مادقأ 6 غلبت ةيعامتجا ةفاسم ىلع ظافحلاو ةماعلا تاعمجتلا بنجتب حصنُي هنإف ،تامولعم نم درو ام ىلع ًءانب
 عضولل رظنلابو ،)هجولا سمل مدعو نيديلا لسغ( ةيصخشلا ةيانعلاب ةقلعتملا حئاصنلا بناج ىلإ .رثكأ وأ
 هذهل موي لك سانلا نم تائملا جرخيو لخدي ثيح ،ةيضايرلا تالاصلا نأشب فواخم ترهظ دقف نهارلا
 .تالاصلا

 
 :مه COVID-19 سوريفـل ةديدشلا تافعاضملا رطخل ةضرع رثكألا

o قوف امف ةنس 60( نسلا رابك( 
o ةئرلا ضارمأو بلقلا ضارمأو يركسلا لثم( ةنمزم ضارمأ نم نوناعي نيذلا صاخشألا(  
o ةيرشبلا ةعانملا صقن ىضرم وأ ناطرسلا ىضرم( ةعانملا زاهج يف فعض نم نوناعي نيذلا كئلوأ( 

 .مهراوج يف وأ لزنملا يف ةضايرلا ةسراممو اًمامت ةيضايرلا تالاصلا بنجت دارفألا ءالؤه ىلع بجي
 

 لضفأ عبطلاب اذهو !ةحصلا ىلع ظافحلل مهم رابكلاو راغصلل مظتنملا يندبلا طاشنلا نإف ،اًعيمج انل ةبسنلاب
 دعاسي نأ نكمي .لضفأ ةيعانم ةفيظوب طبتري ةدشلا طسوتم يندبلا طاشنلا نأ ةقيقحلاو .ءيش ال لمع نم
 .)COVID-19 ءابو عم انم ريثكلا اهب رعشي دق يتلا( قلقلاو رتوتلا رعاشم ليلقت يف مظتنملا يندبلا طاشنلا
 
 
 يئاوهلا يندبلا طاشنلا نم اًيعوبسأ ةقيقد 300-150 ةسراممب نييكيرمألل يندبلا طاشنلا تاداشرإ يصوت

 وأ 5 وأ نيتقيقد نم ةيلاتتم ةرود يف اهئادأ نكمي .تالضعلا ةوق بيردت نم اًيعوبسأ نيتسلجو ةدشلا طسوتم
 !اهتيمهأ اهل ةطشن ةقيقد لك نإف .كبساني امثيح وأ ةقيقد 20 وأ 10
 
 
 
 

 ًانمآو ًايكذ نك    ًاطشن قبا      ًايباجيإ نك
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 ةيئاوهلا ةطشنالا

 

 ةيلخادلا ةطشنالا 
 شماو ةيتوصلا تاعوطقملا ضعبل عمتسا •

 جردلا ىلع ًالوزنو ًادوعص وأ لزنملا لوح ةعرسب
 يف تارم ثالث ىلإ نيترم( ةقيقد 15-10 ةدمل
 .)مويلا
 ةيتوصلا كتعوطقم ىلع يندب طاشنب مايقلا •

 .ةلضفملا
 .)دهجلا لمحتت كلصافم تناك اذإ( زفقلا لبح •
 .يندب نيرمت ويديف دهاش •
 ناك اذإ ةيلزنملا بلقلا نيرامت ةزهجأ مدختسا •

 .مهنم كيدل

  ةيجراخلا ةطشنألا
 نكامألا بنجت( كيح لوح ضكرلا وأ يشملا •

 .)ةمحدزملا
 تقولا ءاضق دعاسي دق .ةيلحم ةقيدح يف اطشن نك •

 دنع كيدي لسغ نم دكأت .ةعانملا ةفيظو ةعيبطلا يف
 .لزنملا ىلإ ةدوعلا
 .ةيئاوهلا ةجاردلاب ةلوج يف بهذا •
 .)! عيبرلا تقو هنإ( ةقيدحلا يف لمعلا •
 .كتلئاع عم ةطشنلا باعلألا سرام •
 

 
 ةوقلا بيردت

 

 ،يكذلا كفتاه ىلع ةوق نيرامت قيبطت ليزنتب مق • 
 ىلإ ةجاح ال( ةوق نيرمت قئاقد 7 قيبطت لثم
 .)تادعم
 .ةوقلا بيردت ويديف قبطو دهاش •
 اذهو ةينهذ ةظقيو قيمع سفنت - اجويلاب عتمتسا •

 .قلقلا نم للقي نأ نكمي

 لوح تالضعلا ةيوقت نيرامتب مايقلل قرط نع ثحبا •
 :لثم كلزنم
o يوق يسرك ىلع فوقولا وأ ءاصفرقلا ةسلج 
o ةيضرألا وأ خبطملا يف ،طئاحلا ىلع طغضلا 
o نيمدق وأ مدقب امإ جردلا ىلع لزنا وأ دعصا 
 

 
 )يرود لكشب وأ( يراجت نالعإ لك ءانثأ ضهناف ،زافلتلا دهاشت تنك اذإ :لاثملا ليبس ىلع !مويلا لاوط سلجت ال
 سبالملا ةلاسغ يف سبالملا ضعب يمرب مق :لاثملا ليبس ىلع .طشن ينيتور لمع وأ كلزنم لوح ةكرحب مقو
 !طقف دحاو طاشن لك دعب ةيجاتنإلاب رعشتس ًالعف .ةمامقلا جارخإب مق وأ قابطألا لسغب مق وأ
 
 :COVID-19 دجتسملا انوروك سوريفو يندبلا طاشنلا لوح ةلوادتملا ةلئسألا ىلع تاباجإلا ضعب يلي اميف
 

 نم دحأ نأ بجي له .اًباصم تسل يننكل يحصلا رجحلا تحت انأ
 ؟يندبلا يطاشن

 مل اذإ يندبلا طاشنلا نم دحلل يلاحلا تقولا يف تايصوت دجوت ال
 كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا مدقمب لصتا .ضارعأ يأ كيدل نكي
.سفنتلا قيض وأ ىمحلا وأ لاعسلا نم يناعت تنك اذإ  
 

 ؟اهذختأ نأ بجي تاطايتحا كانه له
 ةسمالم بنجت يه ىودعلا نم ةياقولل ةيجيتارتسا مهأ
 .COVID-19 ـب نيباصملا نيرخآلا
 

 ؟سوريفلاب ةباصإلا عنم ىلع نيرامتلا يندعاستس له
 .كيدل ةعانملا زاهج ززعي نأ ةدشلا طسوتم يندبلا طاشنلل نكمي
 نكت مل اذإ ةصاخ ةعانملا ةفيظو طبثي دق دهجلا يلاع بيردتلا نكل

 .نيرمتلا جمانرب ةنزاومب مق .اهيلع اًداتعم
 
 

 ؟ضارعألا نم يناعأ تأدب ول اذام
 زكرم تايصوت عبتاف ،ضارعألا كيلع رهظت تأدب اذإ
 :طبارلا يف تايصوتلا ثيدحت عبات .ضارمألا ىلع ةرطيسلا

https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-
ncov/about/symptoms.html 

 ؟يعم لزنملا يف يلافطأ ناك ول اذام
 ىلع رثعا !قالطإلا ىلع ةعتم رثكألا وه لافطألا عم طاشنلا
 ةرك ،ةيطاشن باعلأ ويديف - اًعم اهب مايقلا كنكمي يتلا ةطشنألا

 .يحلا يف ةهزن يف بهذا ،رمملا يف ةلس

 ؟يندبلا يطاشن نم دحأ نأ بجي له .يحصلا رجحلا تحت انأ
 يأ مهيلع رهظت ال نيذلاو نيباصملا صاخشألل نكمي
 بجي .ةدشلا لدتعم طاشن ةسرامم اولصاوي نأ ضارعأ
 اذإ .نيرخآلل سوريفلا راشتنا عنمل يحصلا رجحلا ىلع ظافحلا
 فقوتف ،سفنتلا قيض وأ لاعسلا وأ ىمحلا نم يناعت تنك
 ةياعرلا مدقم وأ كبيبط عم لصاوتو يندبلا طاشنلا نع
 .ةيحصلا
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