
انوروك سوريف

19COVID ةحئاج فشكتت
 .2020 ويام28 نم اًرابتعا ةمدقملا تامولعملا ثيدحت متي

 .ةديدجلا تاداشرإلا ةبكاومل ىوتحملا ثيدحت ىلع جالعلل دادعتسالل يملاعلا فالتئالا لمعيس

 http://itpcglobal.org/covid-19 ةرايز ىجري ، انيدل دراوملاو تاودألا ثدحأ ىلع لوصحلل

هتفرعم ىلإ جاتحت ام

http://itpcglobal.org/covid-19/


ةماع ةرظن
؟انوروك سوريف وأيجاتلاسوريفلاوهام•

؟COVID-19رطخلضرعملاوهنم•

؟COVID-19رشتنيفيك-ةكرحلالقان•
؟COVID-19عنم•
؟COVID-19ىلعتلصحاذإثدحياذام•

COVID-19و ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب نوباصملا صاخشألا•
COVID-19و (TB)لسلا•
تارابتخا•
ةلماعمواجالعلا•
دراوملا•



؟انوروك سوريف وأيجاتلاسوريفلاوهام



؟انوروك سوريف وأيجاتلاسوريفلاوهام•

.اهحطس ىلع جاتلا هبشت ريماسم اهل تاسوريفلا هذه نألجاتلا ىلإ انوروك مسا ريشي•

.COVID-19يجاتلا سوريفلا نع تانلا ضرملا ىمسي•

 سوريفلا ضرمل ببسم لماعكSARS-CoV-2 يجاتلا ميخولا داحلا يجاتلا سوريفلا ديكأت ت ،2020 رياني7 ف•
COVID-19.2019 يجاتلا

."2019سوريفانوروك ضرم" لوقل ةريصق ةقيرط نع ةرابع " COVID-19" حلطصم•

2019 ف ، يصلا ، ناهوو ف أدب دقCOVID-19 نأ دقتعُي•

 ف امب ، صاخشألاو تاناويحلا فتاسوريفلا نم ةريبك ةلئاع نم ءزج يه ةيجاتلا تاسوريفلا
.يسفنتلا زاهجلا تاباهتلا نم اهريغو دربلا تالزن ببست يتلا تاسوريفلا كلذ



؟ديدج انوروك سوريف "سوريفلا” هذه لعجي يذلا ام
.سانلا ضرمف ببستتو تاناويحلا بيصت يتلا ةيجاتلا تاسوريفلا روطتت نايحألا ضعب ف•

.ديدجلا وأ ديدج يجات سوريف مساب فرعُت هذه•

.)يناويح لاقتنا ىمسي ام اذهو( رشبلا ىلإ تاناويحلا نم2019 ماعل يجاتلا سوريفلا ةياور تءاج•

.ملاعلا لود مظعم ف رخآل صخش نم ةرشابم نآلا رشتنت•

:يلي ام نمضتت ةقباسلا ةيجاتلا تاسوريفلل ةلثمأ•

 ةكلمملا نم ةرم لوأل اهنع غالبإلا ت ،MERS-CoV ةيجاتلا ةيسفنتلا طسوألا قرشلا ةمزالتم1.
2012 ماع ف ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ف يصلا ف ةرم لوأل اهب فرتعملا ، )CoV- سراس( ميخولا داحلا يوئرلا باهتلالا ةمزالتم2.
.2002 ماع



فملاعلاءاحنأعيمجفراشتنالابهلحمسرمالااذههدضةيعيبطةعانمسانللسيلف،ديدجيجاتلاسوريفلانألاًرظن

.ةليلقرهشأنوضغ

ةماعلاةحصللةئراطةلاحكةيجاتلاسوريف(WHO)ةيملاعلاةحصلاةمظنمتنلعأ،2020رياني30ف•

ىلعرثؤيايملاعاءابوينعياذهو-ةيملاعةحئاجCOVID-19نأةيملاعلاةحصلاةمظنمتنلعأ،2020سرام11ف•

.سانلانمريبكددع

COVID-19نمةلاحنويلم5.3نمرثكأكانه،2020ويام26نماًرابتعا•

:انهةحئاجلاعبتتكنكمي
https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3SZpQQlm-

6inFXIUJwMeFBzLEsfbn1YhCPbX_WjEIhJ871sD1La4bPhoCeGgQAvD_BwE

ةيملاعلاةماعلاةحصللديدهت



؟رطخلل ةضرع ف مه نم



؟COVID-19 رطخل ضرعملا نم

!ةياقولا ةيمهأ ببس وه اذهو ... !دحاو لك•

 ضرعتلل ةقباس تالاح نم نوناعي نيذلا صاخشألاو اًماع60 نع مهرامعأ ديزت نيذلا( نسلا رابك•
)COVID-19 نم ةريطخ ةافو / ضرمب ةباصإلا رطخل

لمعلا نكامأو نوجسلاو نكسلا كلذ ف امب ، ةمحدزم فورظ ف صاخشألا•

.COVID-19 اهيف رشتني نادلب ىلإ اًرخؤم اورفاس نيذلا صاخشألا•

.COVID-19 ـب باصم صخش عم قيثو لاصتا ىلع اوناك نيذلا صاخشألا•

 مهنإ ؛ باوثألاو تازافقلاو ةعنقألا ىلإ لوصولا نوعيطتسي ال نيذلا ةيحصلا ةياعرلا لامع•
.نيرخآلا ةياعر ف رطخلل يلوطب لكشب مهسفنأ نوضرعي



COVID-19 لاقتنا



؟يجاتلا سوريفلا رشتني فيك
ءاوهلالخدتيتلاسوريفلاتارطقسانلاقشنتسيامدنعيجاتلاسوريفلارشتني•

.سطعيوأباصملاصخشلالعسيامدنع

ىودعلابسانلاباصينأنكمي؛حطسألاىلعاًضيأطبهتيجاتلاسوريفلاتارطق•
.مهمفوأمهفنأوأمهنويعسمالتمث،ةيجاتلاتاسوريفباًباصماًئيشاوسملاذإ

ىمست،ءاوهلافةلومحمةريغصتاميسجةطساوباًضيأيجاتلاسوريفلارشتنيدق•
تاريطقلانمريثكبرغصأيهو-يوجلاءابهلا

نورفزيوأسانلاثدحتيامدنعءاوهلافيوجلاءابهلالخدي§

تارطقلانمدعبأرفسلامهنكمي§



؟يجاتلا سوريفلا رشتني فيك

نكميهنأالإ،COVID-19ـبةباصإللةضرعرثكألامهىضرملاصاخشألانأنممغرلاىلع
.اًضيأهورشنينأضارعأيأمهيدلسيلنيذلاصاخشألل

ةدملو،مهيلعضارعألاروهظلبقمايأ5ىلإ1نمCOVID-19لقنصاخشأللنكمي•
ضارعألاءاهتنادعباًموي14ىلإلصت

ءابهلاقيرطنعرشتنيو،ءاوهلافالومحماًضيأنوكيدقسوريفلانأءاربخلاضعبدقتعي
تاريطقلانمريثكبرغصأيهو-يوجلا

نورفزيوأسانلاثدحتيامدنعءاوهلافيوجلاءابهلالخدي•

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



ءاربخلانأنممغرلاىلع(.بوبنأ)زاربلافاضيأيجاتلاسوريفلاىلعروثعلات
كيديلسغا.ةمهمةفاظنلانأالإ،ةقيرطلاهذهبهراشتناةيناكمإنمنيدكأتماوسيل
دعبنيديلامقعممدختساوأ،لقألاىلعةيناث20ةدملنوباصلاوءاملاباًديج
.ضاحرملامادختسا

؟يجاتلا سوريفلا رشتني فيك



نكمي،COVID-19ـبةباصإللةضرعرثكألاصاخشألانأنممغرلاىلع
اًضيأهورشنينأضارعأيأمهيدلسيلنيذلاصاخشألل

وأةفيفخضارعأنمCOVID-19ـبيباصملاصاخشألافصنىلإلصياميناعي
الدقف،دودحمرابتخالاىلإلوصولاوضرملابنورعشيالمهنألاًرظن؛ةمودعم
نوباصممهنأنوفرعي

ضارعألاروهظلبقمايأ5ىلإ1نمCOVID-19لقنصاخشأللنكمي•
ضارعألاءاهتنادعباًموي14ىلإلصتةدملو،مهيلع

؟يجاتلا سوريفلا رشتني فيك



COVID-19 نم ةياقولا



 بولسألا .لقألا ىلع ةيناث20 ةدمل نوباصلاو ءاملاب لماك لكشبو اًريثك كيدي لسغا•
نيديلا لسغل حيحصلا

 حطس وأ ءيش يأ سمل دعبو ضاحرملا مادختسا دعب ، كلزنم لخدت امدنع كلذ لعفا•
.سانلا نم ريثكلا همدختسي

 ناك اذإ نيديلا مقعم مادختسا اًضيأ كنكمي .كسفن ةيامحل ةيلاعف رثكألا ةقيرطلا يه هذه•
.لقألا ىلع لوحك ٪70 ىلع يوتحي

!اًديج كيدي تلسغ اذإ الإ كهجو سملت ال•

 )فتاوهلاو ضيحارملاو تايفنحلاو باوبألا ضباقم( اًريثك اهسمل متي يتلا حطسألا حسما•
.مويلا ف لقألا ىلع ةدحاو ةرم رهطم مادختساب

COVID-19 نم ةياقولا ةيفيك



عانقبةماعلانكامألافوأىضرملالوحنوكتامدنعكمفوكفنأطغ•
.نيرخآلاوتنأكيمحيسرمألااذه.شامقةعطقوأ

COVID-19نمضرملاباًمئادنورعشيالسانلانأنممغرلاىلع•
.هرشنمهناكمإبلازيالهنأالإ،

N-95ةعنقأوةيحارجلاةعنقأللةسامةجاحكانه،نكامألاضعبف•
ةعطقوأاًحاشووأاًعانقِدترا.ةيحصلاةياعرلالاجمفيلماعلل
.كفنأوكمفةيطغتلاًيلحمةعونصمشامق

COVID-19 نم ةياقولا ةيفيك



.اهلةجاحفنكتملامتادايعلاوتايفشتسملانعدعتبا•

،ىرخأةيودأوأةيرقهقلاتاسوريفللةداضملاةيودألالوانتىلإةجاحبتنكاذإ•
نيرتمدعبىلعءاقبلاو-اماحدزاتاقوألالقأفدعومىلعروثعللاًلوألصتاف
راظتنالاةفرغفنيرخآلاصاخشألانملقألاىلع

صخشلنكميثيح)ةيعمتجملاARVتاعومجم(مادختساوهجذومنلضفأ•
.ءاضعألاىلعنامأباهعيزوتوةيرقهقلاتاسوريفللةداضملاةيودألاعمجدحاو

كعمتجمفنيرخآللوكسفنلةيودألانمةيفاضإةيمكىلعلوصحلالواح•

COVID-19 نم ةياقولا ةيفيك



 عنمل ، نيرخآلا نع مهسفنأ لزع ضرملا نم نوناعي نيذلا صاخشألل اًدج مهملا نم•
COVID-19راشتنالا نم.

.كلذ نكمأ املك جورخلا بنجت ىضرملا ريغ صاخشألل اًضيأ مهملا نم•

- لخادلا ف نوكت امدنع ةصاخ ، ءاطغ وأ هجو عانق دترا ، جورخلا ىلإ ةجاحب تنك اذإ•
.نيرخآلا صاخشألا نع )رتم2( مادقأ6 نم رثكأ دعتباو

.نيرخآلا صاخشألل ةحفاصم وأ ليبقت وأ قناعت ال•

."ةيعامتجالا ةفاسملا" ىمسي ام اذهو•

."رابتخالا نم ريثكب مهأ ةيتاذلا ةلزعلا"
— 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-19 نم ةياقولا ةيفيك

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


اًقبسم ةدوجوم فورظ نم نوناعي نيذلا صاخشألاو نسلا رابكل ةحيصن

.كلزنمفوكعمتجمفCOVID-19ـلدعتساوططخ1.

.)ئراوطلاتالاحوةيذغألاوةيودألل(اًمامتاًيرورضكلذناكاذإالإجرختال2.

.ناكمإلاردقنيرخآصاخشأبلاصتالابنجتلضفألانم•

كمفقوفحاشووأعانقيدترا.نيرخآلانملقألاىلعرتم2دعبىلعقبا،تجرخاذإ•
كفنأو

.رخآصخشيألةحفاصموأليبقتوأقناعتال•

نمدحف،COVID-19ضارعأعمًةصاخ،اًضيرمكلزنمفامصخشناكاذإ
مهرسأدارفأنمىودعلابسانلانمديدعلاباصي.ناكمإلاردقهبلاصتالا
.نيرخآلا



 بلط لبقكب ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا ةدايع / مدقمب لصتاف ، ضرملاب ترعش اذإ4.
.ةياعرلا

.موي لك كلزنم ف اهسملت يتلا حطسألا مقعو فظن5.

 وأ عانقب فنألاو مفلا يطغ ، لزنملا ف راوز كيدل ناك اذإ نكلو- نيرخآلا بنجت6.
.)مادقأ6( نيرتم لقألا ىلع قبا شامق ةعطق

.مهل ةيحتل سوقلا وأ تاءاميإلا وأ جاومألا لدابت7.

 مهفونأو مههاوفأ ةيطغتو روفلا ىلع مهيديأ لسغ كلزنم لخدي نم لك نم بلطا8.
.تاثيدحتلا ىلع لوصحلل)ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لثم( ةقوثوم رداصم نم ققحت

اًقبسم ةدوجوم فورظ نم نوناعي نيذلا صاخشألاو نسلا رابكل ةحيصن



!نيرخآلا نع كسفن لزعاف ، ًاضيرم تنك اذإ•

 COVID-19ىودع عنم نكمي فيك

 يمرا مث ليدنم وأ نرم عوكب سطعلا وأ لاعسلا ِطغ
!اًريثك كيدي لسغا .ةلسلا ف ةجسنألا

 ةعطق وأ حاشو وأ عانقب كفنأو كمف ةيطغتب مق ، اًضيرم نكت مل اذإ ىتح
ةماعلا نكامألا فو نيرخآ صاخشأ نم برقلاب نوكت امدنع شامق



؟COVID-19 ىلع تلصح اذإ ثدحي اذام



 ةباصإلا نم اًموي14 ىلإ1 دعب ضرملاب روعشلا فCOVID-19 ـب يباصملا مظعم أدبي•
.ىودعلاب

.ةباصإلا نم مايأ6-5 ضرملاب روعشلا ف صاخشألا نم ريثكلا أدبي•

)٪80( ةفيفخ ضارعأ نم صاخشألا مظعم يناعي•

 .اًدج ةفيفخ ضارعأ نم نوناعي وأ ، اًدبأ ضرملاب نورعشي ال صاخشألا ضعب•

؟COVID-19 ىودعب نوباصي نيذلا صاخشألل ثدحي اذام

نمنوناعينيذلاصاخشألاواًماع60نعمهرامعأديزتنيذلاصاخشألايبةصاخ
.)مدلاطغضعافتراويركسلاوىلكلاودبكلاوةئرلاوبلقلاضارمألثم)ةنماكتالاح

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

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


cough:اهعيمج وأ ضارعألا هذه نم اًيأ ضارعألا لمشت• (

؟COVID-19 ىودعب نوباصي نيذلا صاخشألل ثدحي اذام

سفنتلافقيض•

قلحلاباهتلإ•

ةيوئمةجردC°38ىمح•
)زهو)ةريرعشق•

تالضعلامالآ•

يدلجلاحفطلا•

ةجيهتموءارمحنويع•

لاهسإ•

سارلاعادص•

قوذتلاومشلاةساحنادقف•

)اًعويشلقأ)تابونلا،ةيغامدلاةتكسلا،كابترالا•

بوعكلاومدقلاعباصأىلعملؤمرمحأيدلجحفطCOVID-19مدقعبصإ"•
بابشلاويقهارملاولافطألادنعًةداع،يمدقلانطابو

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

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


.يقهارملاولافطألادنعاًفيفخCOVID-19ربتعي،ماعلكشب

يقهارملاولافطألايب)MIS-C(ةمظنألاةددعتملاتاباهتلالاةمزالتمىمسي،ريطخوردانضرمنعريراقتكانهتناك
.COVID-19مهيدلنيرخآصاخشألوحاوناكوأCOVID-19مهيدلمهمظعم-

.يمضهلازاهجلاءاضعأوينيعلاودلجلاوغامدلاويتيلكلاويتئرلاوبلقلاباهتلاMIS-Cببسينأنكمي

نوجنيةيبطةياعرىلعنولصحينيذلالافطألامظعموهجالعنكمينكلو-اًتيممىتح-اًديدشMIS-Cنوكينأنكمي
.هنم

.MIS-Cنعنوملعتيءاربخلالازيال

COVID-19 وMIS-Cيقهارملاولافطألاىدل

Source: Centers for Disease Control and Prevention. What We Know About MIS-C.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html



:نمنوناعينيذلالافطأللئراوطلاةياعربلطا
،سفنتلافةبوعص

لوزيالردصلافطغضوأملأ
ةديدجلاكابترالاتامالع

اًظقيتسمءاقبلاوأظاقيتسالاةبوعص

هجولاوأهافشلافقرزمنول
نطبلافديدشملأ

:ةيلاتلاضارعألاضعبنمMIS-Cـبنوباصملالافطألايناعيدق
ىمح•
نطبعجو•
ؤيقتلا•
لاهسإ•
ةبقرلاملا•
يدلجحفط•
مدلاكءارمحنويع•
فاضإلابعتلابروعشلا•

Source: Centers for Disease Control and Prevention. What WeKnow About MIS-C.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html

MIS-Cضارعأ



 & ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب نوباصملا صاخشألا
COVID-19



نولوانتينيذلاةيرشبلاةعانملاصقنسوريفبيباصملاصاخشألانأىلعليلددجويال،ايلاح•
COVID-19ـبةباصإلارطخلةضرعرثكألامهةيرقهقلاتاسوريفللةداضملاريقاقعلابجالعلا

نولوانتينيذلاةيرشبلاةعانملاصقنسوريفبيباصملاصاخشألانأىلعليلددجويال•
ءارجةديدشضارمأبةباصإللةضرعرثكأمهةيرقهقلاتاسوريفلاتاداضمبجالعلا

COVID-19

نملقأ4CDايالخددعوأ/وعفترميسوريفلمحمهيدلنيذلاصاخشألانإف،كلذعمو•
وأ/و-م/ةيلخ50نملقأ4CDايالخددعمهيدلنيذلاصاخشألاةصاخ-3م/ةيلخ200
،COVID-19ـلةضرعرثكأمهةثيدحةيزاهتناىودع

COVID-19 & ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب نوباصملا صاخشألا

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

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals


سوريفبنوباصملاصاخشألاىقلتينأو،ةيرشبلاةعانملاصقنسوريفصحفلصاخشألاعضخينأمهملانم•
.مويلكةيعجرلاتاسوريفللداضملاجالعلاةيرشبلاةعانملاصقن

لقيالامىلعلوصحلااولواحينأةيرقهقلاتاسوريفلاتاداضمبجالعلانولوانتينيذلاصاخشألاىلعبجي•
.رهشأ6ىلإ3نمتادادمإىلعلوصحلانكمأامثيحو،مهتيودأنماًموي30نع

باهتلالاوازنولفنألانممهتيامحلتاحاقللابةيرشبلاةعانملاصقنسوريفبيباصملاصاخشألاديوزتبجي•
.يوئرلا

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

تاسوريفللداضملاجالعلانولوانتيالنيذلاةيرشبلاةعانملاصقنسوريفبنوباصملاصاخشألا

نوكتدقةيعانملامهتزهجأنأل COVID-19ـبةباصإللةضرعرثكأمه (ART)ةيرقهقلا
.فعضأ

-COVID & ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب نوباصملا صاخشألا
19

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals


COVID-19 و )TB( لسلا



COVID-19 و )TB( لسلا
.يتئرلا ةيريتكب ىودع يهو ، لسلاب ةباصإلا رطخ نم ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف ديزي•

 .رطخلا اذه نم )ART (ةيرقهقلا تاسوريفلا تاداضمب جالعلا للقي•

 ، لسلا صحفل اوعضخي نأ ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب ةباصإلا رطخل يضرعملا صاخشألل ةبسنلاب مهملا نم•

 موي لك هلوانتو ، عاطقنا نود جالعلا ىلع لوصحلا ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب يباصملا صاخشأللو

 سوريفب ةباصإلارطخل يضرعملاو ، ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف عم نوشيعي نيذلا صاخشألل ةبسنلاب مهملا نم•
 صقن سوريفصحفل لسلاب يباصملا صاخشألل ةبسنلابو ، لسلا صحفل اوعضخي نأ ، ةيرشبلا ةعانملا صقن

ةيرشبلا ةعانملا

 / ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب يباصملا صاخشألل يسيئرلا لتاقلا وه لسلا نإف ، هجالع نكمي هنأ نم مغرلا ىلع•

.ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب باصم صخش251000 لتق ،2018 ماع ف .زديإلا



ةعانملاصقنسوريفبيباصملاصاخشألليسيئرلالتاقلاوهلسلانإف،هجالعنكميهنأنممغرلاىلع

ةيرشبلاةعانملاصقنسوريفبباصمصخش251000لتق،2018ماعف.زديإلا/ةيرشبلا

ةئرلافاًفلتCOVID-19ببسي،لسلالثم

نوقلقمهنأنممغرلاىلع،لسلابيباصملاصاخشألاىلعCOVID-19رثؤيسفيكءاملعلافرعيال
نيذلا)ضارعألانمنوناعيالوضرملابنورعشيالنيذلا(ةنماكلالسلاىودعبيباصملاصاخشألانأشب
ةباصإلارطخعافترامهيدللسلابيباصملاصاخشألانأحجرملانمو،طشنلالسلاىودعبنوباصي

.COVID-19ىودعنمةافولاوضرملاب

COVID-19 و )TB( لسلا



 امم، لعفلاب ةيفاكلا ريغ لسلا تامدخ ىلع ئيس ريثأتCOVID-19 ـل نوكي نأ حجرملا نم•
.مهتجلاعمو مهرابتخا صاخشألا ىلع بعصلا نم لعجي

-لسلا ضرم نع فشكللCOVID-19 رابتخال نوعضخي نيذلا صاخشألا رابتخا بجي•
.لسلا ضرم اهيف رشتني قطانم نم وأ ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب يباصم اوناك اذإ ةصاخ

 صاخشأللCOVID-19 و لسلا رابتخا ف لاجعتسالا سفن تاموكحلا مدختست نأ بجي•
.لاعسلاو ىمحلا نم نوناعي نيذلا

 عيمجو قالغإلا تايلمع ءانثأ اهنوزخم وأ لسلا ةيودأ ىلع لوصحلا مدع بنجت مهملا نم•
ءابولا ءانثأ ةذختملا ىرخألا ريبادتلا

COVID-19 و )TB( لسلا



ليلحتلاو فشكلا



COVID-19ـلتارابتخالانمةفلتخمعاونأكانه
COVID-19ـباًيلاحاًباصمناكاذإصخشلايسوريفلالمحلارابتخاوأPCRربخينأنكمي•
يسوريفلالمحلايوذصاخشألاعمديجلكشبلمعتالدقاهنكل،ةياغللةقيقدتارابتخالاهذهنوكتامًةداع•

حيحصلكشباهنيزختوأتانيعلاعمجمتيالامدنعوأ،ضفخنملا

COVID-19ـباًيلاحاًباصمناكاذإصخشلادضتسملارابتخاربخينأنكمي•

COVID-19اًمئاددعبتستالةيبلسلا•
نمققحتلاقيرطنع،COVID-19لعفلابهيدلناكاذإصخشلاربخينأةداضملاماسجألارابتخالنكمي•

سوريفللةيعانملاةباجتسالا
ةيباجيإلاجئاتنلانوكتدقوةبولطملاةقدلابةقيقدتسيلاهنألتارابتخالاهذهنمةيلاحلاتارادصإلايسحتبجي•

ةلمتحمةبذاكلا

ـلةداضملاماسجألليباجيإرابتخامهيدلنيذلاصاخشألانأنمدكأتمصخشدجويالهنأظحالننأمهملانم•

COVID-19اهدضنصحم

COVID-19 رابتخا لوح



COVID-19 رابتخا لوح
.دودحمCOVID-19 يسوريفلا لمحلا رابتخا ىلإ لوصولا•

.نآلا كلذ ذيفنت نكمي ال ةطاسبب نكلو ، عيمجلا رابتخا بجي ، ةيلاثملا ةيحانلا نم•

 صاخشألاب نورومغم هيف نولمعي نيذلا صاخشألاو ةيحصلا ةياعرلا ماظن نإف ، يملاعلا ديعصلا ىلع•
.COVID-19 عم ريطخ ضرم نم نوناعي نيذلا

 ف ةبوعص ، لاعس ، ىمح( ضارعأ كيدل تناك اذإ يسوريفلا لمحلا رابتخاب ءارجإب ىصوي ، ماع لكشب•
.يبطلا جالعلا ىلإ باهذلا لبق كدلب ف ةسايسلا عبتاف ، ضارعأ كيدل تناك اذإ)سفنتلا

.رابتخالا عقوم ىلإ لقتنا وأ ةيلحملا ةيحصلا ةطلسلاب لصتا•

 ظافحلا مهملا نم .COVID-19 رطخل اًضرعم لظت دقف ، ةيبلس يسوريفلا لمحلا رابتخا ةجيتن تناك اذإ•
.ناكمإلا ردق كتمالس ىلع

Source: Testing, testing, 123: Unpacking the confusion around SA’s Covid-19 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.

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-19-testing-testing-123-unpacking-the-confusion-around-sas-covid-19-testing


 ةديج ةغراف ةفرغ فCOVID-19 يسوريفلا لمحلا رابتخا متي نأ بجي•
 نوعضخي نيذلا صاخشألا ىلع رطخلا ليلقتل قلطلا ءاوهلا ف وأ ةيوهتلا
.ةيحصلا ةياعرلا لاجم ف يلماعلا ىلعو صحفلل

 يفلخلا ءزجلا نم ةنيع ذخأل ةحسم بردم ةيحص ةياعر يئاصخأ مدختسيس•
 نوكي دق .رابتخالل ربتخملا ىلإ ةنيعلا لاسرإ متي مث .)قلحلاو فنألا نم
.امًلؤم سيل هنكلو ، حيرم ريغ رابتخالا

 صاخ( قايسلا بسح جئاتنلا ىلع لوصحلا هقرغتسي يذلا تقولا فلتخي•
).خلإ ، يحصلا عاطقلا ىلع ءبعلا ، دلبلا ، عقوملا ، ماع /

COVID-19 يسوريفلا لمحلا رابتخا ىلع لصحت امدنع ثدحي اذام



جالعلا



؟COVID-19 ةجلاعم متي فيك
COVID-19 ـل تاسوريفلل ةداضملا تاجالعلا نم ديدعلا ةسارد متي

 مغرلا ىلع :جرح عضو ف ىضرم ىلإ ،ريفيسيمير وهو ، ديرولا قيرط نع دحاو ءاود ىدأ ، نآلا ىتح•
.ىفشتسملا ف هنوضقي يذلا تقولا رصتخا هنأ الإ ، ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نسحي مل هنأ نم

 نم نوناعي نيذلا صاخشألل يجسكألاو ملألا ةيودأ لثم( هسفن سوريفلا سيلو ، ضارعألل يلاحلا جالعلا•
.)فافجلا بنجتل اًبطر ءاقبلاوىمحلا جالعو سفنتلا ف قيض

 ترهظ اذإ ةبولطم ةيويحلا تاداضملا نوكت دق ، كلذ عمو .ةيسوريفلا تاباهتلالا جلاعت ال ةيويحلا تاداضملا•
.ةيوناث ةيريتكب ىودع

Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE,  et al; for the ACTT-1 Study Group Members Remdesivir for the Treatment 
of Covid-19 — Preliminary Report. NEJM  May 22, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007764
.



 ةمعادلا ةياعرلا مادختسا متي .COVID-19 عنم وأ جالع وأ جالعل ةدمتعم ةيودأ دجوت ال•
)اهفاقيإ وأىرخألا تافعاضملاو ةيغامدلا تاتكسلا عنمو سفنتلا ف ةدعاسملل ملألاو ىمحلل(

 تانهكتلا نم ريثكلا كانه؟COVID-19 كيدل ناك اذإيفوربوبيإلا لوانتت نأ بجي له•
 وأ عادصلا نم يناعت تنك اذإ ، ديزملا فرعن ىتح ، نآلاىتح.كلذ نع اًدج ةليلق تانايبلاو
يفونيماتيسألا /لوماتيسارابلا مدختساف ،COVID-19 رطخل ضرعم كنأ دقتعتو ىمحلا
.نوزيتروكلا وأيفوربوبيإلا لثم تاباهتلالل ةداضملا ةيودألا سيلو

 قرغتسي دق ، ةساردلا ديقCOVID-19 عنمل ةفلتخملا تاحاقللا نم ديدعلا نأ نم مغرلا ىلع•
!ةياقولا ةيمهأ ببس وه اذه ..تاونس حاقللا ريوطت

؟COVID-19 ةجلاعم متي فيك



دراوملاو ةيمهألا تاذ طاقنلا



 ، نوباصلاو ءاملا دوجو مدع ةلاح ف ةيناث20 ةدمل فيظنلا ءاملاو نوباصلاب كيدي لسغا•
.لوحكلا نم%70 ىلع يوتحت يتلا لجلا تارهطم  مادختسا بجي

 :يلي ام اهميقعت بجاولا نكامألا نمضتت•

ةيمهألا تاذ طاقنلا

خلإ ، ديلا لمارف ، سورتلا ةبلع ، باوبألا ضباقم ، حيتافملا ، ةدايقلا ةلجع- ةرايسلا•
 لكشب ةمدختسملا حطسألا ، ةءاضإلا حيتافم ، باوبألا ضباقم ، دعب نع مكحتلا ةزهجأ- لزنملا.•

خلإ ، ةجالثلا باوبأ ، ريبانصلا ضباقم ، ةلومحملا فتاوهلا ، رركتم
 ، باوبألا ضباقمو ، فتاوهلا عيمجو ، ةشاشلا رارزأو ، فتاوهلاو ، حيتافملا ةحول- بتكملا.•

.كلذ ىلإ امو ، ةءاضإلا حيتافمو ، ياشلا تايالغو

.ىضرملا بنجت ةديج ةحصب تنك اذإو ؛ نيرخآلا نع اًديعب قبا ، اًضيرم تنك اذإ•

نيرخآ صاخشأ لوح وأ / و ةماعلا نكامألا ف نوكت امدنع شامق ةعطق وأ حاشو وأ عانقب كفنأو كمف ةيطغتب مق•



.يحص رجح ةلاح ف وأ / الوزعم تنك اذإ ةيريرسلا ةياعرلل ةطخ عض•

.لزنملا ف كئالمز عم لمعيس فيكو كلزنم ف يحصلا رجحلا ثدحيس نيأ ططخ•
.رمألا مزل اذإ لمعتس فيك لافطألل حرشا•

.هلعف كنكمي ال امو هب مايقلا كنكمي امل درج لمعب مق•
؟ةيريرسلا ةدعاسملا ىلع لوصحلل لاصتالا كنكمي نم( دعب نع بطلا تارايخ•

 بسح( تنرتنإلاو تاملاكملل تانايبلا ةئبعت)كلذ ىلإ امو ، تاضرمملاو ءابطألاو ةنخاسلا طوطخلا•

 ةنخاسلا طوطخلاو تنرتنإلا ىلع يلحملا كبيبط تاباوب نع ثحبا)ةجاحلا
!ةطخ كيدل نوكي ىتح اًضيرم نوكت ىتح رظتنت ال•

ةيمهألا تاذ طاقنلا

 ، اًيدام اًديعب نوكت دق كنأ نم مغرلا ىلع .دعب نع نكلو ، ةيعامتجا ةكبش ىلع ظافحلا•
.كتكبشب لاصتا ىلع قبا

ةيلقع ةحصب ءاقبلا ىلع اندعاسيو ، ثيدحتو عالطا ىلع ءاقبلا ىلع يعامتجالا لصاوتلا اندعاسي•



 ،نكمأ امثيح .كلزنم ف ةيودألا نم دحاو رهش نع لقي ال ام ىلع ءاقبإلا لواح•
 عفادن نحن .كبيبط / ةيبطلا كتفصو هب حمسي يذلا ىصقألا دحلا ىلع لصحا
 ةعانملا صقن سوريف ةيودأل رهشأ ةدعل ةيصنلا ةجمربلا نع ينطولا ىوتسملا ىلع
.رهشأ6 ىلإ لصت ةدمل ةيرشبلا

ايرورض كلذ نكي مل ام  وأ .ضارعأ كيدل نكي مل اذإ ةدايعلا ىلإ بهذت ال•

.هنع عالقإلا لواح-كيتئر رضي يخدتلا•

 ضيوفت- دعبو- لبق ءابولا ةورذ لبق يدسجلا دعابتلا ةسرامم يرورضلا نم•
.هل ةموكحلا

ةيمهألا تاذ طاقنلا



يلزنملا فنعلا تالاح ف نونوكي دق نيذلا صاخشألا•

نيرجاهملا•
ىرخأ ةيعامج تادادعإ وأ ئجالم ف نوشيعي نيذلا صاخشألا•

 اًقبسم ةدوجوم فورظ مهيدل وأ / و اًنس ربكأ مه وأ- مهلزانم نوكراشي نيذلا صاخشألا•
 COVID-19 ـب ةباصإلا رطخل مهضرعت

ءام وأ نكس ىلع لوصحلا نوعيطتسي ال نيذلا صاخشألا•

مهدرفمب نوشيعي نيذلا سانلا•

ىوأم الب صاخشالا•

:فقاوملا هذه ف صاخشألل معدلا مدق ،نكمأ امثيح
رطخللةضرعرثكأنونوكيدقنيذلا صاخشألا



 دويقلا ريثأت ببسب مهلخد اودقفو دعب نع لمعلا نم نونكمتي ال دق نيذلا صاخشألا•
ةيموكحلا

 كلذ ف امب ،انوروك- يجاتلا سوريف ضرمب ةطبترملا ةمصولا نوهجاوي نيذلا صاخشألا•
 اوفاعت نيذلا صاخشألاو ةيحصلا ةياعرلا لاجم ف يلماعلا وأ يويسآ لصأ نم صاخشألا
COVID-19 نم

 ىلإ امو ةيرقهقلا تاسوريفلا تاداضمو ةنمزملا ةيودألا( ةيودألا صقنب نورثأتملا صاخشألا•
)كلذ

 دق يتلا نويفألا لئادب جالع جماربو نقحلا ربإ لثم ررضلا نم دحلا تامدخ ىلع صاخشألا•
.كلذ ىلإ امو لوجتلا رظحو ةماعلا نكامألا ف عمجتلا ىلع يموكحلا رظحلاب رثأتت

:فقاوملا هذه ف صاخشألل معدلا مدق ،نكمأ امثيح



• 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

:دراوم

• How and Why to Wash your Hands Properly
• https://www.youtube.com/watch?v=-LKVUarhtvE

• How to Make a Face Mask Without Sewing
• https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/06/how-to-make-no-sew-face-mask-coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-201
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.youtube.com/watch%3Fv=-LKVUarhtvE
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/06/how-to-make-no-sew-face-mask-coronavirus


The COVID 19 pandemic is unfolding.
Information presented is updated as of May 28, 2020.  

ITPC will refresh content to keep pace with new guidance. 

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

http://itpcglobal.org/covid-19/

