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  91 –تعريف كوفيد 
هو مرض معدي يسبببببي وبيبروو كبو و با 

المكتشف مؤخرا .ولم يكب  هبنباي عي  بلبم 

 . بوجود هذا الفيروو 

 91–فريوس كورونا املستجد كوفيد 

  91 –أعراض كوفيد 
 تتمثل األعراض األكثر شيوعا يف التايل:

 .الحمى واإل هاق والسعال الجاف 

  ،األألم واألوجاع ، احتقان األ ف ،علم الحلق

 اإلسهال.

 .صعوبة التنفس 

 كيفية انتشار ه
 ينتقل املرض عن طريق األمور التالية:

الرزاز المتناثر م  الفم عو األ ف  ندما يسعل الشخص .1
 المصاب.

 المصاوحة لألشخاص المصابي  ..2

 . استخدام األدوات الخاصة بالمصابي  .3

 إجراءات الوقاية:
عزيزي الطالب عليك دائماً إتباع اإلجراءات الوقائية التي 

 اعتمدتها املنظمات الصحية والتي تتمثل يف التايل :
 أواًل غسل اليدين :

غسل اليدي  )الماء، الصابون( والمطهرات وم  شأن ذلك قتل 
 الفيروسات التي قد تكون  لى يديك.

 أهمية غسل اليدين:
وي ع ها وسيلة وعالة للحد م  ا تشا   تكم  عهمية غسل اليدي 

 كثير م  األمراض مثل: التسمم الغذائي، عو اإل فلو زا،عواإلسهال. 

و ند  دم توور المياه الجا ية النظيفة، يمك  استخدام معقم 
%  لى األقل م  الكحول لتنظيف 56األيدي، الذي يحتوي  لى 

األيدي، مع األخذ بعي  اال تبا  عن المعقم ال يكون وعاالا  ندما 
 تكون األيدي متسخة جداا. عو دهنية.

 



 ثانياً التباعد االجتماعي:
يُقصد بالتباعد االجتماعي الحفاظ على مسافة أو 

مساحة بين األشخاص للمساعدة على منع انتشار 

  91 -المرض. للمساعدة على إبطاء انتشار كوفيد 

(COVID-19 وتقليل خطر اإلصابة به، ابتعد )

 عن اآلخرين مسافة 

متر( على األقل. ويعد الحفاظ على التباعد  2)

 الجسدي أمًرا مهًما، حتى لو لم تكن مريًضا.

 ا تداء الكمامة:ثالثا: 

احرص  لى ا تداء الكمامة الطبية بشكل صحيح يحميك 
 ويحمي األشخاص المحيطي  بك.

 فيما يلي خطوات لبس الكمامة بطريقة صحيحة:

غسل اليدين جيًدا قبل وضع الكمامة:  يصة    -1
بغسل اليدين جيًدا بالماء وال ابون قبل اإلمساك 

ثاصية: لتتككةد  02بالكمام: وارتدائها، وذلةك لمةد  
مةةةن تص يةةةي اليةةةدين جيةةةًدا ثةةةة تج ي هةةةا بمصةةة  : 

 ص ي :.
 

تحديةةد وضةةاي: الكمامةة: الةة حيح:  يكةةون  -0
الجزء الاتةو  مةن الكمامة: بحاتة: تحتةو   تة  
سةةتك دايتةةن مةةرن يمكةةن نيةةك لةةضمان تةة كيل 

  كل األصي وتغني: المصنق: جيًدا.
 أمور ال يجب القياة بها أثصاء ارتداء الكمام:

هصةةاك باةةم األمةةور اليانئةة: الةةتن يجةةب  ةةدة 
 القياة بها أثصاء ارتداء الكمام:، وت مل 

 

لمةةةل الكمامةةة: باليد.اسةةةقان الكمامةةة: مةةةن أحةةةد 
 األذصين وتركها إلس ل ماتق:.

 


