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 )v16.2( 12/8/2020 في تحدیث آخر                     المستجد كورونا فیروس

 

 .الصحیة النظافة قواعدو السلوك قواعدو المستجد كورونا فیروس حول مھمة معلومات
 

 العامة واجب ارتداء الكمامة في المواصالت

 
 

 الصحیةال ینتشر فیروس كورونا المستجد مرة أخرى، یجب االستمرار في اتباع قواعد النظافة  حتى
 وقواعد السلوك.

 

    
بمسافة بینك وبین احتفظ 

.اآلخرین  
إذا كانت نتیجة االختبار 
إیجابیة: العزل. في حالة 

مخالطة حالة إیجابیة: الحجر 
 الصحي

االتصال قدر م بتوفیر بیانات ق
اإلمكان، حتى یكون التتبع 

 ممكنًا.
 

إذا كنت تعاني من أعراض 
المرض فقم على الفور 

بالخضوع لالختبار، وابق 
 في المنزل.

    
ال تذھب إلى عیادة الطبیب 
أو غرفة الطوارئ إال بعد 

.اإلبالغ عبر الھاتف  

                                   العطس أو السعال في مندیل                              
.أو في الكوع  

 

.تجنب المصافحة بالیدین  
 
 

.اً داغسل یدیك جی  
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ً  األكثر واألجوبة األسئلة  المستجد كورونا فیروس حول شیوعا

، یعود المزید من الناس إلى التنقل في األماكن العامة. لھذا المستجدمع تخفیف اإلجراءات المتخذة لحمایة السكان من فیروس كورونا 
قواعد النظافة والسلوك یواصل المجلس االتحادي االعتماد بشكل كبیر على المسؤولیة الفردیة لألشخاص عن تصرفاتھم. تظل 

 .دةوخطط الحمایة ھي أساس الوقایة، حیث تھدف ھذه اإلجراءات إلى المساعدة في منع حدوث إصابات جدی

أفضل طریقة لحمایة نفسك من العدوى ھي غسل یدك بالصابون بانتظام، والحفاظ على  تبقى المسؤولیة الشخصیة مھمة:
 مسافة األمان.

ً متر ونصففھناك خطر إصابة كبیر في حالة عدم التمكن من الحفاظ على مسافة أمان تبلغ  في  . وھذا یمكن أن یكون الحال دائما
المجلس االتحادي  عززوسائل المواصالت العامة. في ضوء تزاید حركة التنقل، وارتفاع عدد الحاالت المصابة منذ منتصف یونیو 

 . 2020یونیو (حزیران)  6من  من إجراءات الحمایة من خالل قراره بوجوب ارتداء الكمامة في جمیع المواصالت العامة بدءاً 

 
 العدوى والمخاطر

 

 األھمیة؟ شدیدة السلوك قواعدو الصحیة النظافة قواعد تعد لماذا
 من العدید حدوث في یتسبب فقد وبالتالي ضده، مناعة البشر لدى لیس جدید فیروس ھو المستجد كورونا فیروس

 اإلمكان. قدر المستجد كورونا فیروس انتشار إبطاء أجل من العمل علینا یجب ولذلك العدوى. وحاالت اإلصابات
  .بالمرض الشدیدة اإلصابة مخاطر لدیھم ترتفع الذین األشخاص حمایة على خاصة بصفة العمل یجب وھنا

 
 وھم:
ً  65 عنتزید أعمارھم األشخاص الذین  •  عاما
 لوامالنساء الح •
 البالغین الذین یعانون من أمراض مزمنة سابقة: •

o الدم ضغط ارتفاع 
o  أمراض القلب والدورة الدمویة 
o السكري 
o  التنفسي المزمنةأمراض الجھاز 
o السرطان 
o األمراض والعالجات التي تضعف جھاز المناعة 
o أكثرو 40المفرطة (مؤشر كتلة الجسم لدیھم  السمنة( 

 
 إذا كنت غیر متأكد من كونك أحد األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة، فیرجى منك االتصال بالطبیب أو الطبیبة.

 
ً  التزمنا إذا ً  نستطیع وبذلك .أفضل بشكل األشخاص ھؤالء حمایة من نتمكن فسوف والسلوك،النظافة  بقواعد جمیعا  أیضا
 یتوفر ال ألنھ ة،الصحی المنشآت داخل أفضل عالج على خطیرة بأمراض المصابین األشخاص حصول في نساھم أن

 .المركزة العنایة وحدات في الصناعي التنفس وأجھزة الرعایة غرف من محدود عدد سوى
 

ً  65عمرك  یزید ھل ً   حامل أو ھل أنتھل أنتِ أو  عاما یمكنك حمایة نفسك المذكورة أعاله؟  السابقة بأحد األمراض مصابا
 بھذه الطریقة:

 أفضل طریقة لحمایة نفسك من العدوى ھي االستمرار في اتباع قواعد النظافة والسلوك. تسري التوصیات اآلتیة:

 وبانتظام بالصابون. غسل الید جیداً  •

 متر). 1,5على مسافة فاصلة مع اآلخرین (ال تقل عن  الحفاظ •

 االلتزام بارتداء الكمامة في المواصالت العامة. •

اتباع قواعد النظافة والسلوك حتى عند االلتقاء بالعائلة واألصدقاء. على سبیل المثال، عدم مسك أدوات المائدة  •
 نفسھا عند الطعام، وعدم الشرب في الكوب نفسھ، وما شابھ.
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تجنُب أوقات الذروة في األماكن المزدحمة (مثل أوقات التنقل في وسائل المواصالت العامة أو في محطة  •
القطارات الرئیسیة أو التسوق یوم السبت). في حالة وجودك على الرغم من ذلك في أماكن مزدحمة، وعدم 

 استطاعتك الحفاظ على المسافة الفاصلة الالزمة، ننصح بارتداء كمامة طبیة.
 

ألم لم في الحلق، ضیق التنفس، )، أسعال (یكون جافاً في الغالبمثل  أعراض المرض واحد أو أكثر من تعاني منھل 
 وحتىبالطبیب/الطبیبة أو بالمستشفى  عندئذ اتصل فوراً ؟ فجأة فقدان حاسة الشم و/أو حاسة التذوقالحمى، أو الصدر، 

 قم بوصف األعراض التي تعاني منھا، وأخبرھم أنك من األشخاص األكثر عرضة.في عطلة نھایة األسبوع. 
 

. ما الذي یجب علیِك 19وبالتالي فأنت ُمعرضة بشكل خاص لإلصابة البالغة بفیروس كوفید إذا كنِت في فترة الحمل، 
 مراعاتھ؟
قدر اإلمكان. لھذا ننصحك بااللتزام  المستجد، فیجب أن تحمي نفسك من اإلصابة بفیروس كورونا حامالً  إذا كنتِ 

 بتوصیاتنا لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة (انظري اإلجابة السابقة). 
 ً لقانون حمایة األم بأن تتمتعي، بوصفك امرأة حامل، بأقصى قدر ممكن من  في مكان العمل یلتزم صاحب العمل وفقا

ً ن. إذا لم یكن ذلك ممكالمستجدالحمایة ضد اإلصابة بفیروس كورونا  فعلى صاحب عملك توفیر البدائل. إذا تعذر  ا
 یب النساء بإصدار شھادة بحظر مزاولة العمل.یمكن أن تقوم طبیبة النساء أو طب ،استمرارك في العمل

 ً ، وبوجھ خطیراً  ، قد یتخذ المرض مساراً المستجد، فعند اإلصابة بفیروس كورونا حامالً  ألحدث المعلومات، إذا كنتِ  وفقا
اك من الوزن الزائد أو أمراض معینة، أو في حالة التقدم في السن. في الوقت الحالي ھن خاص في حالة معاناتك مثالً 

. إال أنھ یجب في كافة األحوال توفیر 19العدید من األسئلة التي لم تتم اإلجابة علیھا فیما یتعلق بالحمل وفیروس كوفید 
 حمایة خاصة لألم والطفل. 

 في حالة ظھور أعراض المرض اتصلي مباشرة بطبیبة النساء أو طبیب النساء لمناقشة الخطوات الضروریة.
 

 ؟المستجد كورونا فیروس ینتقل كیف
  :كاآلتي المستجد كورونا فیروس ینتقلیمكن أن 

متر من شخص مصاب دون  1,5في حالة وجودك على مسافة أقل من  القریبة لفترة طویلة: المخالطة عند •
حمایة (حاجز فاصل أو الشخصان یرتدیان كمامة). كلما طالت فترة المخالطة وكانت من مسافة قریبة یزداد 

 احتمال اإلصابة بالعدوى.
 األغشیة إلى مباشرة تتسلل أن للفیروسات یمكن ،یسعل أو یعطس المریض الشخص كان إذا :الرذاذ عبر •

  المحیطین. األشخاص عیون أو فم أو بأنف المخاطیة
 .الفیروسات علیھ سطح لمس یتم أو الیدین على المعدي والعطس السعال رذاذ یتواجد قد :الیدین طریق عن •

 لمسھا. تم إذا العینین أو األنف، أو الفم، إلى تصل فسوف وبالتالي
  

ً معدی المصاب الشخص یكون متى  ؟حولھ لمن ا
ً  یكون ،المستجد كورونا فیروسب أصیب الذي الشخص انتبھ:  بالتحدید: یعني ھذا إن طویلة. لمدة لغیره معدیا
 بالفعل. بالفیروس أصیب إنھ المصاب الشخص یدرك أن قبل أي األعراض، ظھور مناثنین  یومین قبل •
ً  بالفیروس المصاب الشخص یكون •  األعراض. علیھ تظھر الذي الوقت في خاص بشكل معدیا
 بینو بینك مسافة على ظاحف في تمرتس أن جداً  المھم من لذلك التامة. بالصحة شعور من ساعة 48 بعد حتى •

  .الصابونب بانتظام یدیك غسلو اآلخرین
 

 والعالج والتشخیص، األعراض،
 

 ؟المستجد كورونا فیروس مرض أعراض ما
 

 :كورونا لفیروس الشائعة عراضاأل
ً  (یكون سعال •  الغالب) في جافا
 الحلق في ألم •
 التنفس ضیق •
 ألم الصدر •
 الحمى •

 التالیة: عراضیمكن أیضاً ظھور األ
 صداع •
 الشعور بالضعف العام، والتوعك •
أعراض الجھاز الھضمي (الغثیان، القيء، اإلسھال،  •

 آالم في البطن)
 األنف) (رشح األنف سیالن •

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
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 ألم في العضالت • فجأة التذوق حاسة و/أو الشم حاسة فقدان •
 الطفح الجلدي •

 
ً  أخرى مضاعفات تحدث قد .خفیفة تكون أن یمكن كما ،شدتھا درجة في األعراض تختلف  .الرئوي االلتھاب مثل أیضا

ً  تكون أن المحتمل فمن ،شائعةال األعراض من أكثر أو واحد من تعاني كنت إذا  .المستجد كورونا بفیروس مصابا
 

 في ھذه الحالة:
 .خرینمع اآل المخالطةوتجنب  المنزلاحرص على البقاء في  •
بطبیبتك أو أو اتصل (انظر روابط اإلنترنت في السؤال التالي) عبر اإلنترنت  فحص فیروس كورونا قم بعمل •

طبیبك. أجب على كافة األسئلة في الفحص عبر اإلنترنت أو الھاتف على الوجھ األكمل. في النھایة ستحصل على 
 ھناك توجیھ بالخضوع لالختبار.توصیات، وعند اللزوم سیكون 

 والتزم بھا باستمرار.) downlaods-coronavirus-www.bag.admin.ch/neues(» العزل«اطلع على تعلیمات  •
 

ً  65عن  عمركیزید إذا كان  مرض سابق یسري اآلتي: في حالة ظھور واحد أو  كنت تعاني منأو  كنِت حامالً أو  عاما
 في عطلة نھایة األسبوع. حتىبالطبیب أو الطبیبة و أكثر من األعراض الشائعة اتصل فوراً 

 
 غیر متأكد من كیفیة التصرف؟ ھل أنت 

عبر اإلنترنت (باللغة  كورونا فحص فیروس coronavirus.ch/screening-https://check.bag موقعال یمكنك من خالل
، بعد اإلجابة العامة صحةاالتحادي لل مكتبالاأللمانیة، والفرنسیة، واإلیطالیة، واإلنجلیزیة) الحصول على توصیات من 

  على بضعة أسئلة.
فحص فیروس ) وات Waadtالتابع لكانتون وادت ( https://coronavirus.unisante.ch/evaluationموقع الستجد على 

 كورونا بثمان لغات أخرى. 
عن االستشارة الطبیة المتخصصة،  ال یجوز بحال اعتبار فحص فیروس كورونا عبر الموقع اإللكتروني بدیالً 

آخر  والتشخیص، والعالج. فقد تكون األعراض الموصوفة في الفحص مرتبطة بأمراض أخرى، وبالتالي فقد تتطلب نھجاً 
 في العالج.

ً احرص دائم  أو تثیر قلقك. تزداد سوءاً  قویةعلى استشارة الطبیب/الطبیبة في حالة وجود أعراض  ا
 

 ؟المستجد كورونا فیروس مرض من العالج یتم كیف
 المرضیة الحاالت في أما اآلخرین. األشخاص لحمایة المصابین عزل یتم األعراض. تخفیف على فقط العالج یقتصر

 أجھزة على المریض لوضع حاجة ھناك تكون قد كما المركزة. العنایة وحدة في للعالج المریض إخضاع فیلزم الخطیرة،
 الصناعي. التنفس

 
 ؟المستجد كورونا بفیروس عالقة أي لھا لیس صحیة مشاكل أو مرض أعراض من تعاني ھل
 المستجد كورونا بفیروس عالقة لھا لیس التي واألمراض الصحیة والمشاكل األعراض الجد محمل على تأخذ أن لیكع

 !الطبیبة أو بالطبیب اتصل :طویالً  تنتظر وال المساعدة بطلب قم .ھاعالج یتم وأن
 

 ؟ستجدالممتى یجب علي الخضوع الختبار فیروس كورونا 
فحص فیروس ؟ ابق في المنزل، وقم بعمل المستجدھل تشعر أنك مریض أو تشعر بأعراض مرض فیروس كورونا 

عبر اإلنترنت أو الھاتف على الوجھ األكمل. في اتصل بالطبیب أو الطبیبة. أجب على كافة األسئلة في الفحص أو  كورونا
النھایة ستتلقى توصیات، وعند اللزوم سیكون ھناك توجیھ بالخضوع لالختبار. ابق في المنزل إلى أن تظھر نتیجة 

 االختبار.
 

 أین یمكنني الخضوع لالختبار؟
 ختبار المخصصة لذلك.یتم إجراء االختبارات من قبل األطباء والطبیبات أو المستشفیات أو مراكز اال

. إذا كانت نتیجة الفحص توصي بإجراء االختبار فستتلقى تعلیمات حول كیفیة فحص فیروس كورونایمكنك عمل 
 التصرف.

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html#-415625029
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://coronavirus.unisante.ch/evaluation
https://check.bag-coronavirus.ch/
https://check.bag-coronavirus.ch/
https://check.bag-coronavirus.ch/
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
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. ستجد الخاصة بالكانتونات لإلحالة إلى صفحات اإلنترنت www.ch.ch/coronavirusفي صفحة الویب  روابطوجد ت
 باإلضافة إلى بیانات االتصال. المستجدھناك معلومات حول فیروس كورونا 

 
 ؟)PCR(بي سي آر اختبار الحاالت تتحمل الحكومة االتحادیة تكالیف في أي 

(= اختبار بي سي آر الجزیئي البیولوجي)، في  2020یونیو (حزیران)   25تتحمل الحكومة االتحادیة تكالیف االختبار منذ
ویحدث ھذا، على سبیل المثال، إذا كانت لدیك األعراض الخاصة . )BAG(للمكتب االتحادي للصحة  معاییرالحالة استیفاء 

. كما یُعتبر اخطار تطبیق المستجدوأوصى طبیبك المعالج بإجراء اختبار اإلصابة بفیروس كورونا  19بفیروس كوفید 
ً   SwissCovidكورونا  .الذي یشیر إلى مخالطتك لشخص مصاب من المعاییر أیضا

 

فلن تقوم الحكومة االتحادیة بتحمل تكالیف  )BAG(للمكتب االتحادي للصحة ر االختبار في حالة عدم استیفاء معایی
االختبار. ویحدث ذلك على سبیل المثال، عند الحاجة إلى نتیجة االختبار من أجل السفر أو في حالة إجراء االختبار فقط 

 بناء على رغبة صاحب عملك.
 
 

 المعلومات من المزید
 

 على المزید من المعلومات في لغتي؟أین یمكنني الحصول 
: migesplus.chوالمواضیع اآلخرى عن الصحة على الموقع الشبكي  19كوفید یمكنك إیجاد الكثیر من المعلومات الموثوقة عن 

19-covid-coronavirus-https://www.migesplus.ch/themen/neues 
 

 ؟المحظورةما ھي الفعالیات 
 شخص محظورة حتى نھایة سبتمبر (أیلول). 1000تظل الفعالیات الكبیرة التي تضم أكثر من 

 
شخص في الفعالیة  300شخص. في حالة وجود أكثر من  1000یُسمح بإقامة فعالیات خاصة وعامة تضم ما یصل إلى 

 على الحانات والنوادي.أیضاً شخص. یسري ھذا  300كل قطاع یضم إلى قطاعات،  المكانیجب تقسیم 
 

متر مع اآلخرین، واتباع قواعد النظافة والسلوك. في الحاالت التي  1,5یجب في الفعالیات االحتفاظ بمسافة أمان تبلغ كما 
 ال یمكنك فیھا االحتفاظ بمسافة أمان یجب ارتداء كمامة طبیة.

 
ً بالنسبة للفع لمثل ھذه الخطة للحمایة قد یلزم ذكر  الیات العامة یجب على منظم الفعالیة وضع خطة حمایة وتنفیذھا. وفقا

بیانات االتصال الخاصة بك. من المھم تقدیم المعلومات الصحیحة في ھذه الحالة. ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي یمكن بھا 
 العدوى.بمخالطتك لشخص مصاب بالكانتونیة إبالغ السلطات 

 
 المساعدة.توفیر 

 ؟المستشفى في لغتي ویفھموا یتكلموا لم إذا ھأفعل أن یمكنني ذاما
 محترفین ینمترجم استخدام تم إذا الھاتف. عبر الترجمة خدمات ھناك كذلك البدایة. في مترجمة أو مترجم بالطلب قم

 السیاق في لك یحق بالعدوى. اإلصابة من حمایتھم تتم وبالتالي الترجمة أجل من معك أقاربك یأتي أن الالزم من فلیس
 خرین.اآل قبل من فھمك یتم وأن خریناآل تفھم أن الطبي

 اآلخرین؟ تساعد أن ترید ھل أو دواء؟ أو طعام إلى تحتاج ولكنك المنزل في البقاء علیك یجب ھل
  المباشر: محیطك في ابحث

 أحد؟ أي من المساعدة طلب تستطیع ھل •
 أحد؟ ألي المساعدة تقدیم تستطیع ھل أو •

ً  ھناك   أخرى: طرق أیضا

 المدینة إدارة أو البلدیة بإدارة باتصال قم •
 «Five up» تطبیق باستخدام قم •
 maintenant.ch-www.aide و jetzt.ch-www.hilf موقعال بزیارة قم •

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen
https://www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19
http://www.hilf-jetzt.ch/
https://www.aide-maintenant.ch/?ljs=fr
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ً  ینطبق ھنا ً  یجب یلي: ما أیضا  النظافة والسلوك. بقواعد االلتزام دائما
 

 معھ؟ للتحدث شخص إلى تحتاج أو بالقلق تشعر ھل
 ذلك: عن المعلومات تجد أن یمكن ھنا

 www.salutepsi.ch أو www.santepsy.ch أو www.dureschnufe.ch الموقع على اإلنترنت في •
 )Die Dargebotene Hand منظمة( 143 الرقم تحت الھاتف عبر •

 
 الحمایة؟ أو المساعدة عن تبحث ھل المنزل؟ في بالخطر مھدد بأنك تشعر ھل

  أو victimes.ch-aux-www.aide أو schweiz.ch-www.opferhilfe الموقع على •
vittime.ch-alle-www.aiuto االستشارة على للحصول اإللكتروني البرید وعناوین الھواتف أرقام تجد أن یمكن 

 .سویسرا أنحاء جمیع في والحمایة الھویة مجھولة
 117 رقمال تحت الطوارئ حالة في بالشرطة اتصل •

 
 

 مھمة: أخرى ھواتف أرقام
 حاالت لجمیع الساعة مدار على سویسرا أنحاء جمیع في متاح الرقم ھذا :144 (اإلسعاف) الطبیة الطوارئ •

 الطبیة. الطوارئ
  تحت المستجد كورونا فیروس حول األسئلة على الرد یتم :المستجد كورونا فیروس عن االستفسارات خط •

 .00 00 463 058 الرقم
المتاح كل یوم وفي اللیل  0844 844 911على الرقم  Medgateـ ب اتصل :األسرة طبیب لدى مسجل تكن لم إذا •

  أیضاً.
 
 

 
 واجب ارتداء الكمامة في المواصالت العامة

 
 أین یسري واجب ارتداء الكمامة؟ 

القطارات وخطوط الترام یسري واجب ارتداء الكمامة على كافة المواصالت العامة، أي 
 ً یسري واجب ارتداء  مصاعد التلیفریك.وفي القطارات المعلقة والسفن. یستثنى من ذلك مصاعد التزلج  والحافالت، وأیضا

 .تغادر من وتھبط في سویسرافي الطائرات التي أیضاً الكمامة 

 ھل ھناك استثناءات لألطفال الصغار وألشخاص آخرین؟ 
ً یستثنى األطفال تحت  ً  سن اثني عشر عاما األشخاص الذین ال یستطیعون  من واجب ارتداء الكمامة. كما یستثنى أیضا

 ً  األسباب الطبیة. ارتداء الكمامة ألسباب خاصة، خصوصا

 ھل یلزم أن أرتدي الكمامة إذا كانت نسبة إشغال القطار أو الحافلة ال تزید عن النصف؟ 
حیث ال یستطیع أحد التنبؤ  ،ألشخاص الموجودین في وسیلة المواصالت العامةارتداء الكمامة بغض النظر عن عدد ا یلزم

 بعد ذلك. وسیلة المواصالت بعدد األشخاص الذین سیركبون 

 الوشاح على وجھي وأنفي أو حتى تغطیتھ بقطعة قماش؟ وضع إذا لم یكن لدي كمامة: ھل یمكنني 
الحمایة الكافیة من ال یوفر الوشاح فال، وضع الوشاح أو قطعة قماش على الوجھ ال یعفي من ضرورة ارتداء الكمامة. 

 یجب ارتداء كمامة طبیة أو الكمامة المصنوعة من القماش. ف اآلخرین بشكل كاٍف. یحميال كما  العدوى

 من سیتولى الرقابة على ارتداء الركاب للكمامة؟ 
 التعلیمات. ذ تنفیالرقابة و األمن أمر أفرادالقطار وشرطة السكك الحدیدیة و یتولى موظفو

 ماذا یحدث إذا رفضت ارتداء الكمامة؟ 
 مغادرة وسیلة المواصالت في المحطة القادمة.  ھمن یرفض ارتداء الكمامة علی

إذا عارض شخص تعلیمات أفراد األمن ولم یغادر المركبة فقد یتم توقیع عقوبة علیھ نتیجة لرفضھ تنفیذ التعلیمات (عن 
 طریق اإلجراءات الجنائیة العادیة، ال توجد غرامة). 

http://www.dureschnufe.ch/
https://www.santepsy.ch/fr/
https://www.santepsy.ch/it/
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
https://www.aide-aux-victimes.ch/fr/
https://www.aiuto-alle-vittime.ch/it/


7/9 
 

 
 

ماكن بالرأي القائل أن الكمامات ال تحمي األشخاص األصحاء في األللصحة منذ فترة طویلة یتمسك المكتب االتحادي 
 اآلن إجباریة؟ الكمامات العامة. لماذا أصبحت 

یمكن أن ینقل العدوى دون أن یعلم لمدة یومین قبل ظھور  ،من یُصاب بالعدوىومن یرتدي كمامة، یحمي اآلخرین. 
ً ولكن األعراض.  . حتى وإن لم یضمن عندما یرتدي الجمیع كمامات في األماكن الضیقة، فإن الجمیع یحمون بعضھم بعضا

 فإن ھذا یعمل على تباطؤ انتشار الفیروس.  %100ذلك الحمایة بنسبة 
 

 الدخول إلى سویسرا /الرحالت 
 

من مناطق  سویسراأیام عند القدوم إلى  10ھناك إلزام بالبقاء في الحجر الصحي لمدة  2020یولیو (تموز)  6من  اً اعتبار
 معینة. 

) بخصوص النقل الدولي للركاب 19 (كوفید المستجدتستند ھذه اإلجراءات إلى مرسوم إجراءات مكافحة فیروس كورونا 
 وتسري على دخول البالد من البلدان والمناطق التي تزداد فیھا مخاطر العدوى بفیروس كورونا.

 
 .إلیك بإعطائھا المختصة الجھةقوم تس التي المختصة بقدومك في غضون یومین واتبع التعلیمات الكانتونیة الجھةأبلغ 

في حالة التھرب من الحجر الصحي أو في حالة عدم الوفاء بواجب اإلبالغ عند القدوم إلى البالد، یعتبر ذلك مخالفة 
 .فرنك سویسري 10000قانونیة بموجب قانون األوبئة، ویُعاقب بدفع غرامة مالیة تصل إلى 

المعنیة،  جھات الكانتونیةالتي تزداد فیھا مخاطر العدوى بفیروس كورونا، وقائمة االتصال بالتجد قائمة بالبلدان والمناطق 
 :ھنا باإلضافة إلى حاالت االستثناء من واجب الحجر الصحي

 
www.bag.admin.ch/entry 

 
 
 

 المخالطیناختبارات فیروس كورونا وتتبع 
 توقف سلسلة العدوى.

 
 

 ؟لماذا یكتسب اإلجراءان ھذه األھمیة
یجب أن یخضع جمیع األشخاص الذین لدیھم أعراض المرض الختبار فیروس » طبیعیة«لكي نصل إلى حیاة شبھ 

ً  المستجدكورونا  أن یقدم جمیع  على الفور، حتى في حالة األعراض الخفیفة. باإلضافة إلى االختبار من المھم أیضا
في المطعم. ألن  ،األشخاص بیانات االتصال الخاصة بھم حتى یمكن إجراء عملیة التتبع عند الحاجة، على سبیل المثال

األشخاص المصابین قد یكونوا ناقلین للعدوى على الرغم من كونھم یشعرون أنھم بصحة جیدة. وبھذا یمكن لالختبارات 
 ى.وتتبع المخالطین وقف سلسلة العدو

 
 في حالة النتیجة اإلیجابیة الختبار فیروس كورونا یبدأ تتبع المخالطین.

 مع الشخص المصاب على تحدید األشخاص الذین كانوا على اتصال وثیق معھ.الكانتونیة تعمل السلطات  •
 علیھم اتباعھا.عدوى واإلجراءات التالیة التي ینبغي للتقوم السلطات بإبالغ األشخاص المخالطین باحتمالیة تعرضھم  •
حتى إذا لم یكن عند ھؤالء األشخاص أي أعراض، یجب دخولھم الحجر الصحي. یسري ھذا لمدة عشرة أیام منذ آخر  •

 »الحجر الصحي«التعلیمات الخاصة بـاقرأ  اتصال بالشخص الناقل للعدوى.
)sdownload-coronavirus-www.bag.admin.ch/neues( ا.واحرص على االلتزام بھ 
  .في حالة عدم اكتشاف اإلصابة خالل ھذا الوقت تقوم السلطات بإلغاء الحجر الصحي •
 

http://www.bag.admin.ch/entry
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html#216158442
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 SwissCovidتطبیق 

ھواتف الجوالة إلى منع االنتشار غیر لل SwissCovidنھدف عن طریق الدعم المقدم من تطبیق 
 SwissCovid. كلما زاد عدد األشخاص المستخدمین لتطبیق المستجدالمحكوم لفیروس كورونا 

لفترة  زادت مساھمتھم في تحقیق ھذا الھدف. سیقوم التطبیق بإبالغ أي شخص كان موجوداً 
، بإمكانیة تعرضھ المستجدعلى األقل، أثبتت االختبارات إصابتھ بفیروس كورونا  واحدطویلة بالقرب من شخص 

. تظل الخصوصیة محمیة. استخدام التطبیق اختیاري ومجاني. یمكن تنزیل التطبیق من للعدوى وباإلجراءات الالزمة
 .Google Playومن متجر  Appleمتجر تطبیقات 

 
 العدوى بصورة أسرعانتقال في إیقاف سالسل  SwissCovidیساعد تطبیق 
. فھو المستجدعلى الحد من فیروس كورونا  )Android/iPhone(الخاص بالھواتف الجوالة  SwissCovidیساعد تطبیق 
، حیث تتبع حاالت اإلصابة الجدیدة، وبھذا یساعد الكانتوناتالتقلیدي، الذي تقوم بھ » لتتبع المخالطین«  یمثل استكماالً 

 على إیقاف سالسل انتقال العدوى. 
الفرنسیة، اإلیطالیة، الرومانشیة،  (باللغات األلمانیة، Google Playومتجر  Appleمتاح في متجر  SwissCovidتطبیق 

ً  سیكون. برتغالي، الصربیة، اإلسبانیةالكرواتیة، ال، اإلنجلیزیة البوسنیة، األلبانیة، ً  والتغرینیة بالتركیة متاحا  ).قریبا
 Androidالعاملة بنظام  ةللھواتف الجوال Google Playمتجر  •
 iOSالعاملة بنظام  ةللھواتف الجوال Appleمتجر  •

كلما زاد عدد األشخاص الذین یُثبّتون التطبیق ویستخدمونھ، زادت . اختیاري ومجاني SwissCovidاستخدام تطبیق 
 .المستجدفعالیتھ في الحد من فیروس كورونا 

 
  ؟SwissCovid تطبیق كیف یعمل

. بعد ذلك، ال علیك سوى االحتفاظ Androidأو  Appleعلى ھاتفك الجوال العامل بنظام  SwissCovidقم بتثبیت تطبیق 
وتشغیل وظیفة البلوتوث. یقوم الھاتف الجوال بإرسال معرفات مشفرة عبر البلوتوث، وھو ما یسمى بھاتفك الجوال معك 
عبارة عن سالسل طویلة وعشوائیة من الرموز. بعد أسبوعین یتم محو كافة التحققات الجمعیة  وبالتحقق الجمعي. وھ

 ً  من الجھاز. أوتوماتیكیا
یقوم التطبیق بالتسجیل كما یقوم التطبیق بقیاس المدة والمسافة بینھ وبین الھواتف الجوالة األخرى دون الكشف عن الھویة. 

خالل الیوم). ھنا یكون ھناك  دقیقة 15ولمدة إجمالیة تزید عن ونصف (أقرب من متر اتصال قریب  عندما یكون ھناك
 احتمال النتقال الفیروس.

 
 اإلبالغھكذا یتم 

بإرسال  الكانتونیة إیجابیة، فستقوم السلطات SwissCovidإذا كانت نتیجة اختبار فیروس كورونا ألحد مستخدمي تطبیق 
كود إلى ھذا الشخص (كود كوفید). فقط عن طریق ھذا الكود یمكن للشخص تشغیل وظیفة اإلشعارات في تطبیقھ. وبھذا 

على اتصال قریب بھم خالل مرحلة العدوى (قبل یومین الشخص المعني  كانن مستخدمي التطبیق اآلخرین الذی یتم تحذیر
 ودون الكشف عن الھویة. من ظھور األعراض). بإدخال الكود یتم إرسال اإلشعار أوتوماتیكیاً 

تتم  األشخاص الذین تم إرسال اإلشعار إلیھم یمكنھم االتصال بخط المعلومات بالتطبیق واالستفسار عن الخطوات القادمة.
یعاني من أعراض مرضیة، فعلیھ البقاء  حمایة الخصوصیة في جمیع األوقات. إذا كان الشخص الذي تم إبالغھ بالفعل

 .الطبیبة/أو االتصال بالطبیب فحص فیروس كورونا بالمنزل، وتجنب مخالطة اآلخرین، وعمل
 ً  المساعدة في كسر سلسلة انتقال العدوى. من خالل ھذا السلوك التعاوني یمكننا جمیعا

 
 الشخصیةالخصوصیة حمایة 

ً  SwissCovid البیانات التي یجمعھا تطبیق على ھاتفك الجوال فقط. وال یقوم بإرسال أي بیانات  یقوم بتخزینھا محلیا
شخصیة أو بیانات تحدید موقع إلى أماكن تخزین مركزیة أو حواسیب خادمة. ولھذا ال یستطیع أحد استنتاج ھویة الشخص 

 اف النظام.سیتم إیقفأین تمت ھذه المخالطة. عندما تنتھي أزمة كورونا أو إذا تبین عدم جدوى التطبیق ال و ،الذي خالطتھ
 

 تفید احتمالیة إصابتي بالعدوى. ھل یحق لي إجراء اختبار؟ SwissCovid تلقیت رسالة من تطبیق
ً نعم، بمجرد تلقیك رسالة تفید احتمالیة إصابتك یمكنك عمل االختبار مجان   .ا

یھدف ھذا االختبار إلى التعرف على األشخاص المصابین بالعدوى بالفعل، ولم تظھر علیھم أعراض حتى اآلن. یجب أن 
  العدوى المحتملة.حدوث أیام على األقل من  5یتم االختبار بعد مرور 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.dp3t
https://apps.apple.com/ch/app/id1509275381
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القادمة. سیساھم ھذا في الحد المعنیة، إلخبارك بالخطوات الكانتونیة  السلطةإذ كانت نتیجة االختبار إیجابیة ستتصل بك 
 من انتقال الفیروس.

 
 ھل سأستمر في الحصول على راتبي إذا قررت البقاء في المنزل نتیجة لتلقي رسالة تفید احتمالیة إصابتي؟

(یظھر رقم الھاتف في التطبیق في حالة  SwissCovidإذا تلقیت رسالة تفید احتمالیة إصابتك فیرجى االتصال بخط المعلومات 
 رسالة). ستحصل على إجابات ألسئلتك ھناك. الحصول على

من حیث المبدأ فإن صاحب العمل غیر ملزم بمواصلة دفع األجور إذا قررت البقاء في المنزل نتیجة لتلقیك رسالة تشیر إلى 
  احتمالیة إصابتك. 

  في االستمرار في الحصول على األجر.المختصة ھو الذي یعطي األحقیة الكانتونیة فقط الحجر الصحي الذي تفرضھ السلطات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 coronavirus.ch-www.bag                            المعلومات: من لمزید 

www.bag.admin.ch/neues-coronavirus                                                                              
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  ؟ COVID-19ھو  وما SARS-CoV-2 ما المقصود بـ ؟المستجدما ھو فیروس كورونا 
بعد االنتشار االستثنائي لحاالت االلتھاب الرئوي في مدینة  2019في الصین في نھایة عام  المستجداكتشف فیروس كورونا 

، وھو ینتمي إلى نفس عائلة مسببات أمراض متالزمة الشرق SARS-CoV-2ووھان بوسط الصین. حصل الفیروس على اسم 
 .»SARS«ومتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد  »MERS«األوسط التنفسیة 

ً  المستجد) على المرض الناجم عن فیروس كورونا WHOلصحة العالمیة (أطلقت منظمة ا 2020شباط /فبرایر 11في   اسما
 ً  ».Coronavirus-Krankheit 2019« لمانیةأو باأل »coronavirus disease 2019«لـ  ، اختصاراً COVID-19 :رسمیا

 ً إلى أن الفیروس انتقل إلى البشر عن طریق الحیوانات، وأنھ ینتشر اآلن عن طریق االنتقال من  تشیر المعلومات المتوفرة حالیا
شخص آلخر. من المحتمل أن یكون الموطن األصلي الذي خرج منھ الفیروس ھو سوق لألسماك والحیوانات في مدینة ووھان، 

 وقد قامت السلطات الصینیة بإغالقھ منذ ذلك الحین.
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