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 معلومات عامة عن كورونا 

ي العادة
ي  19- يتسبب مرض كوفيد    ف 

خفيفة فقط، ولكن يمكن أن يصاب البعض بمرض شديد. هذا   مشاکل صحیةف 
ي إبطاء انتشار باألصلينطبق بشكل خاص عىل كبار السن، أو األشخاص المرض  

. لذلك من المهم أن يساهم الجميع ف 

 
 
ي يتم تقديمها محلًيا ووطن

ي المجتمع. يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع القواعد والتوصيات الت 
ي یالعدوى ف 

جميع   ا ف 
 .األوقات

. تظهر األعراض 19-أيام من وقت إصابتك بالعدوى حت  ظهور أعراض مرض كوفيد  5إىل   4عادة ما يستغرق األمر من 

ي غضون 
ي وبیوم أو یومي   قبل ظهور األعراض  أكثر  معدیا   المرض كونیأيام.   10عىل معظم المصابي   بالمرض ف 

األيام  ف 
 .ظهور األعراض بعد القليلة األوىل  

ء من أعراض خفيفة إىل    19- كوفيد  يمكن أن يسبب ي
ي حاالت نادرة الوفاة. قد  بشکل مرض  اإلصابة بالأي ش 

خطث  ، وف 
وس كوفيد   .أي أعراضأن تظهر علیهم دون  19- يصاب بعض األشخاص بفث 

 من أعراض مثل الته
 
ي األشخاص الذين يمرضون عادة

والسعال الخفيف، باإلضافة إىل الشعور   الزکاماب الحلق و يعان 
ي البطن أو إسهال. يعتثر انخفاض   توعكبال

ا من آالم ف 
ً
ي بعض األشخاص أيض

والحىم والصداع وآالم العضالت. يعان 
الجميع. يصاب بعض األشخاص بأعراض أكثر حدة   حصل هذا عند حاسة التذوق والشم من سمات المرض، ولكن ال ي

ي   التنفس وألم وبةصع مثل
 .. قد يحتاج هؤالء إىل دخول المستشف  واالضطرابالصدر  ف 

د المعتدل  ي األفراد الذين تم تطعيمهم من أعراض الثر
 .19-كوفيد عند اإلصابة بـ  قد يعان 

، فمن المهم أن تخضع لال  19- إذا كانت لديك أعراض مرض كوفيد  ا إذا كانختبار أو مرض تنفسي
ً
  ت . هذا ينطبق أيض

ل أثناء انتظار  ي المث  
 .نتيجة االختبارك للديك أعراض خفيفة فقط. ابق ف 

  

 :يجب أن تفعل هذا لمنع العدوى

ي الجهاز التنفسي )الرئتي   أو الحلق أو األنف(
 :عند ظهور أعراض جديدة ف 

ل وإجراء  • ي المث  
ا عىل أولئك االختبار يجب عىل كل شخص مريض البقاء ف 

ً
الذين تم تطعيمهم  . ينطبق هذا أيض

ا بإجراء االختبار 19-كوفيد  ـ والذين سبق لهم اإلصابة ب 
ً
إجراء  . يقرر اآلباء ما إذا كان يجب لألطفال . ينصح أيض

 .ألطفاللاختبار 
ي إجراء ب لإلختبار   نفسكضع يمكنك عادة أن تخ •

ل. يجب عليك حجز موعد ف  ي المث  
ي ف 
مرکز  اختبار ذان 

ل إيجابي ت نتیجةختبار إذا كاناال  ي المث  
 ة.  االختبار الذي تجريه ف 

ل حت   • ي المث  
ي حالة  تشعر بأنك يجب عليك البقاء ف 

 جيدةصحیة ف 

 

 :السعال ونظافة اليدين

 ورقًيا أو   •
 
ة عىل اآلخرين. استخدم منديًل لمرفق عند السعال أو العطس.  باطن اتجنب السعال أو العطس مباش 

 .تخلص من المنديل واغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بعد ذلك
. اغسل يديك بالماء والصابون. إذا لم يتوفر لديك الصابون والماء، يمكنك  تي   حافظ عىل يديك نظيف •

 .عقم اليدين المحتوي عىل الكحولاستخدام م

 

 :اللقاح

 أن یأخذە.   19-کوفید لقاح أخذ يتم تشجيع أي شخص موض ب •
 التلقیحاتصل ببلديتك للحصول عىل معلومات حول مكان وزمان  •
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 :العزل والحجر الصحي 

ي الحجر الصحي أو العزل •
ل إذا كنت ف  ي المث  

 .ابق ف 
وري أن يقوم األشخاص الذين   • ا عىل    19-كوفيد   ـ تأكدت إصابتهم بمن الض 

ً
بعزل أنفسهم. هذا ينطبق أيض

 .األشخاص الذين تم تطعيمهم
ي الإذا كنت   •

، ويجب أال   ا زوار  ن تستقبلو أ أنت أو أشتك ال یمکنك ، حافظ عىل مسافة آمنة من اآلخرين. لعز ف 
 .(تستخدم وسائل النقل العام )الحافلة أو القطار أو العبارة أو ما شابه ذلك

 من أن تقدم الرعایة إذا كنت   •
 
 .تبتعد عنهم کلیاألطفال، فمن األهمية بمكان أن يتم منحهم الرعاية بدال

 يجابيةاإل ختبار ال يجب عليك االتصال بالبلدية لإلبالغ عن نتيجة ا •
 .الذین تخالطهم، فمن المهم أن تقوم بإخطار بالعدویإذا كنت مصابا   •
ا االتصال بإذا كنت بحاجة إىل مساعدة  •

ً
ة الطوارئ عىل  عیادطبية، فاتصل بطبيبك عثر الهاتف. يمكنك أيض

هم116117الرقم  ي حالة اإلصابة بمرض خطث  حاد، اتصل   19-أنك مصاب بـ کوفید . أخثر
عند االتصال. ف 

 .113بالرقم 
ي تتلبالعدویشخص مصاب مخالطا لإذا كنت  •

قاها من فريق  ، فقد يتم عزلك. من المهم أن تتبع المعلومات الت 
ي المكان الذي تعيش فيه

 .تتبع العدوى ف 
، حافظ عىل مسافة آمنة من اآلخرينو الحجر الصحي أقل رصامة من العزل.  • ي الحجر الصحي

 .عندما تكون ف 
التطبيق.  هذا  بالعدوی عثر ، فنحن نشجعك عىل اإلبالغ عن اإلصابة  Smittestopp إذا قمت بتثبيت تطبيق •

ي ر الذي أجریتە  ختبااال ينطبق هذا فقط إذا كانت نتيجة 
 .  إيجابية لبلديةالتابع ل ختبار مرکز اال ف 

 

 :خطرعرضة للمجموعات المال

وس كوفيد   • ايد لخطر اإلصابة بفث   
الحاد ، فيجب عليك   19-إذا كنت تنتىمي إىل مجموعة معرضة بشكل مث 

الحفاظ عىل مسافة  أو  مةزدحمال األمکنة حماية نفسك أكثر من العدوى، عىل سبيل المثال عن طريق تجنب
ي اللقاح من آمنة من 

 .خطث  اإلصابة بالمرض بشکل اآلخرين. يف 

 

ي 
ي البلدية أو ف 

ي   فقد یتم، البلد عندما يكون هناك الكثث  من العدوى ف 
إدخال العديد من تدابث  مكافحة العدوى ف 
قناع  المجتمع. من األمثلة عىل هذە اإلجراءات الحفاظ عىل مسافة مث  واحد من األشخاص اآلخرين ، أو استخدام 

 .رينن اآلخالحفاظ عىل مسافة آمنة معندما ال يمكنك  الوجە

. الوضع  ي التغث 
ي البالد آخذ ف 

ي مختلف البلديات.   متباینوضع العدوى ف 
من المهم أن تكون عىل اطالع دائم  و ف 
ي تنطبق عىل بلديتك وعىل 

 .بأكمله البلد بالتوصيات والقواعد الت 

 

وس   ويــــج قراءة المعلومات والنصائح الهامة حول فث  ي الث 
 كورونا عىل تطلب السلطات من كل شخص يعيش ف 

www.fhi.no  و www.helsenorge.no  ويجية   توصیاتل. ا تتغث  برسعة. المعلومات متوفرة باللغتي   الث 
ية. إذا لم تفهم المعلومات، فاطلب المساعدة من شخص تعرفه  .واإلنجلث  

https://www.fhi.no/om/smittestopp/

