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 معلومات حدیثة عن فیروس كورونا
 

 نشأ في الصین في بدایة العام وباء المرض الُمعدي الذي یُسببھ فیروس كورونا. 
)COVID-19 .( أعراض الُمصابین بالمرض ھي السخونة (ارتفاع درجة حرارة الجسم) والسعال أي القحة وضیق التنفس وألم في العضالت

 وألم الرأس. األعراض التي ظھرت على العدیدین كانت خفیفة، ولكن كان من بینھم مرضى بشكل خطیر. 
 

 باإلضافة إلى القارة الصینیة لقد تغیّر الوضع األیام األخیرة وخطر اإلصابة بالمرض قد ازداد 
) وبیمونتي Lombardia) ولومباردیا (Venetoلیشمل أیضاً إیران وكوریا الجنوبیة وكذلك شمال إیطالیا في مناطق فینیتو (

)Piemonteروماقنا (-) وإیمیلیاEmilia-Romagna معلومات ُمحدثة عن عدد الُمصابین في فنلندا وأمور أخرى تجدھا على صفحات .(
 COVID-19): آخر المعلومات الُمحدثة عن فیروس كورونا THLنترنت لمؤسسة الصحة والرفاھیة (اإل

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19    
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates    

 
 افعل كما یلي، إذا كنت تشك بأنك أُصبت بالعدوى بفیروس كورونا 

  
ورونا. توجد في فنلندا في الوقت الحاضر العدید من اإلصابات باإلنفلونزا الموسمیة، حیث أن أعراضھا تُشبھ كثیراً اإلصابة بالعدوى بفیروس كو

 العامل األساسي الُممیز، ھو التعرض لفیروس كورونا. 
  

 یوما من ُمغادرتك للمنطقة  14إذا كنت قد تواجدت في منطقة وباء فیروس كورونا وخالل فترة 
 أصبحت لدیك أعراض ُمفاجأة إلصابة الجھاز التنفسي العلوي بالعدوى كالسخونة (ارتفاع درجة حرارة الجسم) أو السعال أي القحة أو ضیق في

 310 09) مع استشارات فیروس كورونا لھلسنكي، ھاتف: 20.00 - 7.00مل الرسمیة الساعة التنفس، فتواصل من خالل الھاتف (أثناء أیام الع
. من الممكن االتصال برقم الھاتف أیضاً إذا كان لدیك قلق بشأن تعرضك أنت أو تعرض قریب لك للفیروس أو في حالة وجود قلق بشأن 10024

 األعراض.
  

وفي نھایات األسبوع لسكان ھلسنكي  20.00ة بالعدوى بفیروس كورونا أثناء فترات المساء بعد الساعة یُقدم المشورة بشأن األمور المتعلقة باإلصاب
 .117 116إسعاف الطوارئ، ھاتف: 

  . 
 

 ھل من الممكن العودة إلى العمل أو إلى حضانة األطفال أو إلى المدرسة بعد قضاء رحلة في منطقة الوباء؟
    

إذا لم تكن ھناك أعراض من حیث ارتفاع درجة حرارة الجسم أو أعراض إصابة الجھاز التنفسي كالسعال أي القحة أو ضیق النفس بعد العودة 
 ل رئیسي العودة إلى العمل او إلى حضانة األطفال أو إلى المدرسة.   من منطقة الوباء، فمن الممكن بشك

 
 یوما من المجيء من منطقة الوباء، فتواصل في الحال مع الرعایة الصحیة، في المقام األول من خالل الھاتف.  14إذا ظھرت األعراض خالل 

 
  ھل تم تقیید السفر؟

 
 ) التي تقع في الوسط الشرقي من الصین Hubeiتُوصي وزارة الخارجیة في الوقت الحاضر بتجنب جمیع أنواع السفر إلى ُمقاطعة ھوبي (

 . وتجنب السفر غیر الضروري إلى باقي أنحاء الصین. یُنصح بتوخي الحیطة والحذر الشدیدین عند السفر إلى كوریا الجنوبیة وإیران وإیطالیا
 

 .    الرابطالسفر الُمحدّثة تجدھا على   تعلیمات
 

 الطریقة األفضل لُمكافحة العدوى ھي غسل األیدي
 

 . بنظافة األیدي بشكل جیدمن الممكن الوقایة من فیروس كورونا الجدید بنفس طرق الوقایة من ُمسببات عدوى الجھاز التنفسي، وذلك باالعتناء 
  

http://www.hel.fi/sote
https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
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 ال تعِد اآلخرین! -اسعل أي قح بشكل صحیح 
 

 قُم بحمایة فمك وأنفك بالمنادیل التي تُستعمل لمرة واحدة عندما تسعل أي تقح أو عندما تعطس.  •
 ضع المندیل الُمستعمل في القمامة ُمباشرةً بعد ذلك.  •
 إذا لم یكن لدیك مندیل فاسعل اي قح أو أعطس في الجزء العلوي من ُكم بلوزتك.  •

 
 ) تُتابع الوضعTHLمؤسسة الصحة والرفاھیة (

 
 ) بمتابعة الوضع على مستوى البلد وتتابع كذلك الوضع الدولي THLتقوم مؤسسة الصحة والرفاھیة (

 ). www.thl.fiوتقدم التوجیھات واإلرشادات للوقایة من العدوى (
 

) تقدم اإلرشادات إقلیمیاً لعاملي الرعایة الصحیة. تعمل ھلسنكي وفقاً HUSوحدة األمراض الوبائیة لدائرة العالج لمستشفیات ھلسنكي واألووسیما (
 لھذه اإلرشادات.

http://www.hel.fi/sote
file://sotes3k0001/yhteinen/Hatu/Viepa/Yhteinen%20VIEPA/Asiakastiedotteet/2020/www.thl.fi
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