
كورونافيروس 
19COVIDتتكشف جائحة 

. 2020مايو 4يتم تحديث المعلومات المقدمة اعتباًرا من 
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http://itpcglobal.org/resourcesللحصول على أحدث األدوات والموارد لدينا ، يرجى زيارة 
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أو فيروس التاجيالفيروسهوما
؟كورونا



؟أو فيروس كوروناالتاجيالفيروسهوما•

.ألن هذه الفيروسات لها مسامير تشبه التاج على سطحهاالتاجيشير اسم كورونا إلى •
.COVID-19المرض الناتج عن الفيروس التاجييسمى •
كعامل مسبب SARS-CoV-2، تم تأكيد الفيروس التاجي الحاد الوخيم التاجي 2020يناير 7في •

COVID-19.2019لمرض الفيروس التاجي 
".2019كورونافيروسمرض "عبارة عن طريقة قصيرة لقول "  COVID-19"مصطلح •
2019، في ديسمبر ، الصين ووهانقد بدأ في COVID-19أن يُعتقد •

انات في الحيوعائلة كبيرة من الفيروساتالفيروسات التاجية هي جزء من 
تهابات واألشخاص ، بما في ذلك الفيروسات التي تسبب نزالت البرد وغيرها من ال

.الجهاز التنفسي



كورونا جديد؟فيروس " الفيروس”ما الذي يجعل هذه 
.ناستتطور الفيروسات التاجية التي تصيب الحيوانات وتتسبب في مرض الفي بعض األحيان •
.الجديدتاجي جديد أو هذه تُعرف باسم فيروس •
(.وهذا ما يسمى انتقال حيواني)من الحيوانات إلى البشر 2019التاجي لعام الفيروس رواية جاءت •
.تنتشر اآلن مباشرة من شخص آلخر في معظم دول العالم•
:يليما التاجية السابقة تتضمن أمثلة للفيروسات •

، تم اإلبالغ عنها ألول مرة من المملكة MERS-CoVالشرق األوسط التنفسية التاجية متالزمة 1.
2012العربية السعودية في عام 

، المعترف بها ألول مرة في الصين في ( CoV-سارس )االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم متالزمة 2.
.2002عام 

كانوا عماال في سوق المأكوالت البحرية COVID-19ب الذين أصيبوا بالمرض ألول مرة األشخاص •
في منطقة ( لبيع المأكوالت البحرية بالجملةHuananيسمى سوق )والدواجن والحياة البرية الحية 

Jianghan في مقاطعةHubeiفي الصين.



عرضة هم في من 
للخطر؟



؟COVID-19من المعرض لخطر 
!وهذا هو سبب أهمية الوقاية! ... كل واحد•
عاًما واألشخاص الذين يعانون من حاالت 60الذين تزيد أعمارهم عن )السن كبار •

(COVID-19وفاة خطيرة من / سابقة للتعرض لخطر اإلصابة بمرض 
مثل الصين )COVID-19إلى بلدان ينتشر فيها سافروا مؤخًرا الذين األشخاص •

(.وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية
-COVIDالذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب بـ األشخاص •

19.
الذين ال يستطيعون الوصول إلى األقنعة والقفازاتالرعاية الصحية عمال •

.واألثواب ؛ إنهم يعرضون أنفسهم بشكل بطولي للخطر في رعاية اآلخرين



COVID-19انتقال 



كيف ينتشر الفيروس التاجي؟
اءالهوفيتدخلصغيرةقطراتخاللمنالتاجيالفيروسينتشر•

سطحاألعلىأيًضاالقطراتهذهتهبط.المصابيعطسأويسعلعندما
.COVID-19بالمصاحبالشخصحول

قيستنشعندماآلخرشخصمنينتقلأنالتاجيللفيروسيمكن•
وييحتشيئًاالناسيلمسعندماأو،الصغيرةالقطراتهذهالناس
.اههمأفوأوأنوفهمأوأعينهميلمسونثمالتاجيةفيروسقطراتعلى



كيف ينتشر الفيروس التاجي؟
-COVIDبـلإلصابةعرضةاألكثرهمالمرضىاألشخاصأنمنالرغمعلى
.اأيضً ينشروهأنأعراضأيلديهمليسالذينلألشخاصيمكنأنه،إال19

األعراضظهورقبلأيام5إلى1منCOVID-19نقللألشخاصيمكن•
األعراضانتهاءبعديوًما14إلىتصلولمدة،عليهم

وينتشر،الهواءفيمحموالً أيًضايكونقدالفيروسأنالخبراءبعضيعتقد
القطيراتمنبكثيرأصغروهي-الجويالهباءطريقعن

يزفرونأوالناسيتحدثعندماالهواءفيالجويالهباءدخلي•
القطراتمنأبعدالسفرالجويللهباءيمكن•

Source: http://i-base.info/htb/37338



يديكاغسل.البرازفيأيًضاالتاجيالفيروسيوجد
أو،األقلعلىثانية20لمدةوالصابونبالماءجيًدا

.المرحاضاستخدامبعداليدينمعقماستخدم

كيف ينتشر الفيروس التاجي؟



-COVIDالوقاية من 
19



ثانية على 20وبشكل كامل بالماء والصابون لمدة اغسل يديك كثيًرا •
اليديناألسلوب الصحيح لغسل . األقل

ذلك عندما تدخل منزلك ، بعد استخدام المرحاض وبعد لمس أي افعل •
.شيء أو سطح يستخدمه الكثير من الناس

دام معقم أيًضا استخيمكنك . هذه هي الطريقة األكثر فعالية لحماية نفسك•
.٪ كحول على األقل70اليدين إذا كان يحتوي على 

!إال إذا غسلت يديك جيًداال تلمس وجهك •
مقابض األبواب والحنفيات)التي يتم لمسها كثيًرا األسطح امسح •

.باستخدام مطهر مرة واحدة على األقل في اليوم( والمراحيض والهواتف

COVID-19كيفية الوقاية من 



األماكنفيأوالمرضىحولتكونعندماوفمكأنفكغط•
أنتسيحميكاألمرهذا.قماشقطعةأوبقناعالعامة

.واآلخرين
منبالمرضدائًمايشعرونالالناسأنمنالرغمعلى•

COVID-19،نشرهبإمكانهميزالالأنهإال.
حاجةوهناكاألقنعةعلىالعثورالصعبمنيكونقد•

لمإذا-الصحيةالرعايةمجالفيللعاملينإليهاماسة
يةلتغطقماشقطعةأووشاًحافارتدي،قناعلديكيكن

COVID-19كيفية الوقاية من 



.لهاحاجةفيتكنلمماوالعياداتالمستشفياتعنابتعد•
أوةالقهقريللفيروساتالمضادةاألدويةتناولإلىبحاجةكنتإذا•

األوقاتأقلفيموعدعلىللعثورأوالً فاتصل،أخرىأدوية
ناآلخرياألشخاصمناألقلعلىمترينبعدعلىوالبقاء-ازدحاما

االنتظارغرفةفي
(المجتمعيةARVمجموعات)CAGSاستخدامهونموذجأفضل•

قريةالقهللفيروساتالمضادةاألدويةجمعواحدلشخصيمكنحيث
.األعضاءعلىبأمانوتوزيعها

فيولآلخرينلنفسكاألدويةمنإضافيةكميةعلىالحصولحاول•
مجتمعك

COVID-19كيفية الوقاية من 



ن لألشخاص الذين يعانون من المرض عزل أنفسهم عن اآلخريمن المهم جًدا •
.االنتشارمن COVID-19، لمنع 

لألشخاص غير المرضى تجنب الخروج كلما أمكن ذلك المهم أيًضا من •
.اآلخرينبعيًدا عن ( م2)أقدام 6والبقاء على بعد أكثر من 

.لألشخاص اآلخرينتعانق أو تقبيل أو مصافحة ال •
".المسافة االجتماعية"ما يسمى وهذا •

".االختبارالعزلة الذاتية أهم بكثير من "
— Francois Venter, Deputy Executive Director, Wits Institute for Sexual & Reproductive Health, HIV and Related Diseases

Source: World Health Organisation. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Taken from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public. Accessed March 22, 2020.

COVID-19كيفية الوقاية من 



نصيحة لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من ظروف 
موجودة مسبقًا .في مجتمعكCOVID-19لـ خطط واستعد 1.

لألدوية واألغذية وحاالت )تخرج إال إذا كان ذلك ضروريًا تماًما ال 2.
(.الطوارئ

.األفضل تجنب االتصال بأشخاص آخرين قدر اإلمكانمن •
قناع أو ارتدي . متر على األقل من اآلخرين2خرجت ، ابق على بعد إذا •

وشاح فوق فمك وأنفك
.آخرشخص ألي تعانق أو تقبيل أو مصافحة ال •
، COVID-19كان شخص ما في منزلك مريًضا ، خاصةً مع أعراض إذا •

.فحد من االتصال به قدر اإلمكان
يصاب العديد من الناس بالعدوى من أفراد أسرهم•



عيادة الرعاية الصحية / فاتصل بمقدم إذا شعرت بالمرض ، 4.
.قبل طلب الرعايةالخاصة بك 

.وعقم األسطح التي تلمسها في منزلك كل يومنظف 5.

الفمغطي ولكن إذا كان لديك زوار في المنزل ، -تجنب اآلخرين 6.
(.أقدام6)واألنف بقناع أو قطعة قماش ابق على األقل مترين 

.األمواج أو اإليماءات أو القوس لتحية لهمتبادل 7.

وتغطية كل من يدخل منزلك غسل أيديهم على الفور من اطلب 8.
مثل منظمة الصحة )من مصادر موثوقة تحقق أفواههم وأنوفهم 

.التحديثاتعلى للحصول (العالمية
الموارد في نهاية هذا الدليلانظر 9.

نصيحة لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من ظروف 
موجودة مسبقًا



!عن اآلخرينإذا كنت مريًضا ، فاعزل نفسك •
 COVID-19منع عدوىيمكن كيف 

أو منديل بكوع مرن غِط السعال أو العطس 
اغسل يديك . ثم ارمي األنسجة في السلة

!كثيًرا
وشاح أو حتى إذا لم تكن مريًضا ، قم بتغطية فمك وأنفك بقناع أو

قطعة قماش عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين وفي 
األماكن العامة



؟COVIDعلى ماذا يحدث إذا حصلت 



ون من الذين يعاناألشخاص الخبراء أن ما يصل إلى نصف يعتقد •
COVID-19 ال يشعرون بالمرض على اإلطالق ولكن ال يزال
.بإمكانهم نشره

عندما يشعرون COVID-19ينشر الناس المرجح أن من •
.بالمرض

ى مرًضا خطيًرا ، حتى مميتًا ، لدCOVID-19أن يصبح يمكن •
وخاصةً األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن بعض األشخاص ، 

مثل )عاًما واألشخاص الذين يعانون من حاالت كامنة 60
(.أمراض القلب والرئة والكلى والسكري وارتفاع ضغط الدم

-COVIDيصابون بعدوى ماذا يحدث لألشخاص الذين 
؟19

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses



يوًما 14إلى 1بعد في الشعور بالمرض COVID-19يبدأ معظم المصابين بـ •
.من اإلصابة بالعدوى

.أيام من اإلصابة6-5الكثير من األشخاص في الشعور بالمرض بعد يبدأ •
(٪80)يعاني معظم األشخاص من أعراض خفيفة •
. ًدااألشخاص ال يشعرون بالمرض أبًدا ، أو يعانون من أعراض خفيفة جبعض •

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

(  لكالسعال والعطس وما إلى ذ)استخدم القناع فقط إذا كنت مريًضا 
لمس اغسل يديك بعد. قم بتغيير القناع بانتظام. لحماية اآلخرين

.القناع الخاص بك

-COVIDيصابون بعدوى ماذا يحدث لألشخاص الذين 
؟19



) cough:أيًا من هذه األعراض أو جميعهااألعراضتشمل •

-COVIDيصابون بعدوى ماذا يحدث لألشخاص الذين 
؟19

Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html; https://www.nytimes.com/2020/05/01/health/coronavirus-covid-toe.htm; https://www.who.int/news-
room/q-a-detail/q-a-coronavirusesl

التنفسفيضيق•
الحلقإلتهاب•
مئويةدرجةC°38حمى•
)وهز(قشعريرة•
العضالتآالم•
الجلديالطفح•
ومتهيجةحمراءعيون•
إسهال•
الراسصداع•
والتذوقالشمحاسةفقدان•
)شيوًعاأقل(النوبات،الدماغيةالسكتة،االرتباك•
القدمأصابععلىمؤلمأحمرجلديطفحCOVID-19قدمإصبع"•

بوالشباوالمراهقيناألطفالعندعادةً ،القدمينوباطنوالكعوب



اعة األشخاص المصابون بفيروس نقص المن
COVID-19& البشرية 



بشريةالالمناعةنقصبفيروسالمصابيناألشخاصأنعلىدليليوجدال،حاليا•
عرضةاألكثرهمهقريةالقللفيروساتالمضادةبالعقاقيرالعالجيتناولونالذين
COVID-19بـاإلصابةلخطر

بشريةالالمناعةنقصبفيروسالمصابيناألشخاصأنعلىدليليوجدال•
ةعرضأكثرهمالقهقريةالفيروساتبمضاداتالعالجيتناولونالذين

COVID-19جراءشديدةبأمراضلإلصابة
خالياعددأو/ومرتفعفيروسيحمللديهمالذيناألشخاصفإن،ذلكومع•

4CD4خالياعددلديهمالذيناألشخاصخاصة-3مم/خلية200منأقلCD
لـعرضةأكثرهمحديثةانتهازيةعدوىأو/و-مم/خلية50منأقل

COVID-19،

&األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية 
COVID-19

Source:
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals. Accessed April 7 2020 



يتلقىوأن،البشريةالمناعةنقصفيروسلفحصاألشخاصيخضعأنالمهممن•
رجعيةالللفيروساتالمضادالعالجالبشريةالمناعةنقصبفيروسالمصابوناألشخاص

.يومكل
لوايحاوأنالقهقريةالفيروساتبمضاداتالعالجيتناولونالذيناألشخاصعلىيجب•

منإمداداتعلىالحصولأمكنوحيثما،أدويتهممنيوًما30عنيقلالماعلىالحصول
.أشهر6إلى3

منتهملحمايباللقاحاتالبشريةالمناعةنقصبفيروسالمصابيناألشخاصتزويديجب•
.Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals. Accessed March 20, 2020.الرئويوااللتهاباألنفلونزا

العالجنيتناولوالالذينالبشريةالمناعةنقصبفيروسالمصابوناألشخاص
-COVIDـبلإلصابةعرضةأكثرهم (ART)القهقريةللفيروساتالمضاد

.أضعفتكونقدالمناعيةأجهزتهمألن19

رية األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البش
 &COVID-19



COVID-19و ( TB)السل 



COVID-19و ( TB)السل 
تهدف يزيد فيروس نقص المناعة البشرية من خطر اإلصابة بالسل ، وهي عدوى بكتيرية تس•

.الرئتين
. من هذا الخطر( ART (يقلل العالج بمضادات الفيروسات القهقرية•
ة أن لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريمن المهم بالنسبة •

ول على يخضعوا لفحص السل ، ولألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الحص
، وتناوله كل يوم العالج دون انقطاع 

ص على الرغم من أنه يمكن عالجه ، فإن السل هو القاتل الرئيسي للمصابين بفيروس نق•
.  اإليدز/ المناعة البشرية 

شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية251000، قتل 2018في عام •
.تلفًا في الرئةCOVID-19مثل السل ، يسبب •
، على الرغم من على األشخاص المصابين بالسل COVID-19العلماء كيف سيؤثر ال يعرف •

.قلقهم من أن يكون األشخاص في هذه المجموعات أكثر عرضة لإلصابة بالمرض والموت
ذين األشخاص األكثر عرضة لخطر المضاعفات الشديدة هم كبار السن والبالغين واألطفال ال•



تأثير سيئ على خدمات السل غير COVID-19من المرجح أن يكون لـ •
.تهمالكافية بالفعل ، مما يجعل من الصعب على األشخاص اختبارهم ومعالج

للكشف عن COVID-19اختبار األشخاص الذين يخضعون الختبار يجب •
أو خاصة إذا كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية-مرض السل

.من مناطق ينتشر فيها مرض السل
COVID-19أن تستخدم الحكومات نفس االستعجال في اختبار السل و يجب •

.لألشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال

COVID-19و ( TB)السل 



الكشف والتحليل



هل يجب أن تخضع لالختبار؟
.محدودCOVID-19الوصول إلى اختبار الحمل الفيروسي •
.اآلنتنفيذ ذلكولكن ببساطة ال يمكن الناحية المثالية ، يجب اختبار الجميع ، من •
ه الصعيد العالمي ، فإن نظام الرعاية الصحية واألشخاص الذين يعملون فيعلى •

.COVID-19مغمورون باألشخاص الذين يعانون من مرض خطير مع 
حمى )الحمل الفيروسي فقط إذا كانت لديك أعراضاختبار يوصى بإجراء بعام ، بشكل •

دك قبل إذا كانت لديك أعراض ، فاتبع السياسة في بل(، سعال ، صعوبة في التنفس
.الذهاب إلى العالج الطبي

.اتصل بالسلطة الصحية المحلية أو انتقل إلى موقع االختبار•
.  COVID-19، فقد تظل معرًضا لخطر نتيجة اختبار الحمل الفيروسي سلبية كانت إذا •

Source: Testing, testing, 123: Unpacking the confusion around SA’s Covid-19.من المهم الحفاظ على سالمتك قدر اإلمكان testing. Taken from
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-19-testing-testing-123-unpacking-the-confusion-around-sas-covid-19-testing. Accessed on March 22, 2019.



لالختبارماذا يحدث عندما تخضع 
COVID-19يجب أن يتم اختبار الحمل الفيروسي •

في غرفة فارغة جيدة التهوية أو في الهواء الطلق
حص على األشخاص الذين يخضعون للفلتقليل الخطر

.وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية

أخصائي رعاية صحية مدرب مسحة ألخذسيستخدم •
ثم يتم(. عينة من الجزء الخلفي من األنف والحلق

ختبار قد يكون اال. إرسال العينة إلى المختبر لالختبار
.غير مريح ، ولكنه ليس مؤلًما

ائجالوقت الذي يستغرقه الحصول على النتيختلف •
عام ، الموقع ، البلد ، العبء/ خاص )حسب السياق 

.(على القطاع الصحي ، إلخ



العالج



؟COVID-19كيف يتم معالجة 
، حتى اآلن COVID-19ال يوجد عالج محدد مضاد للفيروسات متوفر لـ •

.على الرغم من أن العديد منه قيد الدراسة

سجين واألكاأللم مثل أدوية )الحالي لألعراض ، وليس الفيروس نفسه العالج •
والبقاء رطبًا وعالج الحمىلألشخاص الذين يعانون من ضيق في التنفس 

(.لتجنب الجفاف

ن ومع ذلك ، قد تكو. ال تعالج االلتهابات الفيروسيةالحيوية المضادات •
.Goodman, J. (2020, March 21). Coronavirus and chloroquine: Has its use been approved in US? BBC.المضادات الحيوية مطلوبة إذا ظهرت عدوى بكتيرية ثانوية https://www.bbc.com/news/51980731

Fink, S. (2020, March 16). White House Takes New Line After Dire Report on Death Toll. New York Times. https://www.nytimes.com/2020/03/16/us/coronavirus-fatality-rate-white-
house.html



.COVID-19ال توجد أدوية معتمدة لعالج أو عالج أو منع •
الكثير من ؟هناك COVID-19إذا كان لديك اإليبوبروفينيجب أن تتناول هل •

إذا كنت اآلن ، حتى نعرف المزيد ،حتى.ذلكعن والبيانات قليلة جًدا التكهنات 
، COVID-19تعاني من الصداع أو الحمى وتعتقد أنك معرض لخطر 

لتهابات وليس األدوية المضادة لالاألسيتامينوفين/ الباراسيتامولفاستخدم 
.أو الكورتيزوناإليبوبروفينمثل 

ومع . COVID-19المضاد للمالريا ليس عالًجا معتمًدا لـ نالكلوروكيعقار •
.ذلك ، تجري الدراسات اآلن لمعرفة ما إذا كانت تعمل

!هذا هو سبب أهمية الوقاية.. يستغرق تطوير اللقاح سنواتقد •

؟COVID-19كيف يتم معالجة 



والمواردالنقاط ذات األهمية 



ثانية في حالة عدم وجود 20بالصابون والماء النظيف لمدة يديك اغسل •
%70على مطهرات الجل التي تحتوي استخدام  الماء والصابون ، يجب 

.من الكحول
:  ما يلياألماكن الواجب تعقيمها تتضمن •

النقاط ذات األهمية

ليد ، عجلة القيادة ، المفاتيح ، مقابض األبواب ، علبة التروس ، فرامل ا-السيارة •
إلخ

أجهزة التحكم عن بعد ، مقابض األبواب ، مفاتيح اإلضاءة ، األسطح -المنزل .•
جة ، المستخدمة بشكل متكرر ، الهواتف المحمولة ، مقابض الصنابير ، أبواب الثال

إلخ
لوحة المفاتيح ، والهواتف ، وأزرار الشاشة ، وجميع الهواتف ، -المكتب .•

.ومقابض األبواب ، وغاليات الشاي ، ومفاتيح اإلضاءة ، وما إلى ذلك
إذا كنت مريًضا ، ابق بعيًدا عن اآلخرين ؛ وإذا كنت بصحة جيدة تجنب المرضى•

حول أو/ قم بتغطية فمك وأنفك بقناع أو وشاح أو قطعة قماش عندما تكون في األماكن العامة و •
أشخاص آخرين



.أو في حالة حجر صحي/ إذا كنت معزوال خطة للرعاية السريرية ضع 
.زلخطط أين سيحدث الحجر الصحي في منزلك وكيف سيعمل مع زمالئك في المن•
.اشرح لألطفال كيف ستعمل إذا لزم األمر•
.به وما ال يمكنك فعلهجرد لما يمكنك القيامقم بعمل •
من يمكنك االتصال للحصول على المساعدة السريرية؟)خيارات الطب عن بعد •
ت تعبئة البيانات للمكالما(الخطوط الساخنة واألطباء والممرضات ، وما إلى ذلك•

خطوط ابحث عن بوابات طبيبك المحلي على اإلنترنت وال(حسب الحاجة)واإلنترنت 
الساخنة 

!ال تنتظر حتى تكون مريًضا حتى يكون لديك خطة•

النقاط ذات األهمية

ون على الرغم من أنك قد تك. الحفاظ على شبكة اجتماعية ، ولكن عن بعد•
.بعيًدا ماديًا ، ابق على اتصال بشبكتك

لى يساعدنا التواصل االجتماعي على البقاء على اطالع وتحديث ، ويساعدنا ع•
البقاء بصحة عقلية



. منزلكفي حاول اإلبقاء على ما ال يقل عن شهر واحد من األدوية•
حيثما أمكن ، احصل على الحد األقصى الذي يسمح به وصفتك

ة نحن ندافع على المستوى الوطني عن البرمج. طبيبك/ الطبية 
تصل النصية لعدة أشهر ألدوية فيروس نقص المناعة البشرية لمدة

.أشهر6إلى 
.تذهب إلى العيادة إذا لم يكن لديك أعراضال •
.حاول اإلقالع عنه-رئتيكيضر التدخين •
عد وب-قبل التباعد الجسدي قبل ذروة الوباء الضروري ممارسة من •

.تفويض الحكومة له-

النقاط ذات األهمية



المنزليالعنف األشخاص الذين قد يكونون في حاالت •
السجناء•
أخرىأو إعدادات جماعية يعيشون في مالجئ الذين األشخاص •
هم أو أولئك الذين لديكبار السن الذين يشتركون في المنازل مع األشخاص •

أعلىظروف موجودة مسبقًا مما يجعلهم في خطر 
ماءال يستطيعون الحصول على سكن أو الذين األشخاص •
يعيشون بمفردهمالذين الناس •

حيثما أمكن، قدم الدعم لألشخاص في هذه 
:المواقف



تأثير وفقدوا دخلهم بسببال يتمكنون من العمل عن بعد األشخاص الذين قد •
الحكوميةالقيود 

-التاجي المرتبطة بمرض فيروس الوصمةالذين يواجهون األشخاص •
بما في ذلك األشخاص من أصل آسيوي أو أولئك الذين سافروا كورونا، 

مؤخًرا
ات األدوية المزمنة ومضادات الفيروس)بنقص األدوية المتأثرون األشخاص •

(ذلكالقهقرية وما إلى 
مثل مراكز اإليواء التي قد تتأثرخدمات الحد من الضرر األشخاص على •

.كبالحظر الحكومي على التجمع في األماكن العامة وحظر التجول وما إلى ذل

حيثما أمكن، قدم الدعم لألشخاص في هذه 
:المواقف



:موارد
• World Health Organization (WHO)  - main COVID-19 page  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

• World Health Organization (WHO)  - Q and A on COVID-19 page
• https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

• WHO Q&A on COVID-19, HIV and Antiretrovirals
• https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals

• WHO COVID-19 advice for the public: Myth busters
• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

• ITPC Personal and Community Guidance on COVID-19 (April 8, 2020)
• http://itpcglobal.org/resource/personal-and-community-guidance-on-covid-19-april-8-2020/

• Frequently Asked Questions – Centers for Disease Control (CDC) 
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html - anchor_1584386215012



The COVID 19 pandemic is unfolding.
Information presented is updated as of May 4, 2020.  

ITPC will refresh content to keep pace with new guidance. 

For our latest tools and resources, please visit http://itpcglobal.org/covid-19 


