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 فیروس كورونا – كوفید-19
 فیروس كورونا هو فصیلة من الفیروسات المختلفة التي قد تؤدي إلى إصابة اإلنسان بزكام خفیف أو بمرض

 أكثر خطورة. آخر فیروس كورونا تم اكتشافه یسمى سارس كوف 2 (SARS-CoV-2) وبإمكانه أن
 یسبب مرض كوفید-19. تشبه أعراض مرض كوفید-19 أعراض االنفلونزا وهي السعال الجاف والحّمى،
 كما یمكنه أن یؤدي أیضًا إلى ضیق التنفس. وبعض الناس ال یصابون إال بأعراض زكام خفیفة بدون حّمى.

 وتهدف جمیع أنواع عالجات الفیروس إلى تخفیف األعراض والحد من انتشار المرض.
 

 نحن نتابع التطورات األخیرة حول فیروس كورونا  المستجد  الذي یسبب  كوفید-19 ونسعى إلى حصولك على معلومات حدیثة
  وموثوق بها بصورة منتظمة.

 معلومات عامة عن فیروس كورونا

 إن خطر انتشار فیروس كورونا في السوید كبیر جدًا.  وُیطلب من جمیع الذین لدیهم أعراض عدوى المسالك التنفسیة، حتى
 ولو كانت خفیفة، البقاء في المنزل واالنعزال االجتماعي لتخفیض خطر انتشار العدوى. هناك عالمات تشیر إلى انتشار

  العدوى انتشارًا عامًا في ستوكهولم وفي إقلیم فاسترا یوتاالند.
 

 بإمكان فیروس كورونا المستجد سارس كوف 2 أن یسبب مرض كوفید-19، أي مرض فیروس كورونا 2019. تم اكتشاف
 الفیروس ألول مرة في  الصین  ولكنه انتشر اآلن في أنحاء عدیدة من العالم، لذلك یسمى جائحة.

 
 هیئة  الصحة العامة  في السوید تتعاون مع  منظمة الصحة العالمیة (WHO) لمراقبة تطور العدوى. وهما یقرران ما هي

(UD) اإلجراءات التي یجب اتخاذها للحد من انتشار العدوى وكیف یجب إجراء التشخیص الطبي.  تنصح  وزارة الخارجیة 
  بعدم السفر إلى جمیع البلدان لغایة 14 أبریل/نیسان.

 األعراض

 یمكن أن یسبب كوفید-19 معاناة تشبه  الزكام العادي  أو  األنفلونزا . األعراض األكثر شیوعًا هي:
 

 حّمى●
 سعال●
 شعور بتعب شدید.●

 
 ویمكنك أیضًا في بعض الحاالت أن تتعرض إلى المعاناة التالیة:

  
 وجع في العضالت●
 آالم في الحلق●
 وجع الرأس●
 آالم البطن واإلسهال●
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 صعوبة في التنفس●
 زكام مع سیالن األنف.●

 
 تظهر األعراض بترتیب وشدة مختلفین من شخص آلخر. حیث یتعرض بعض الناس إلى سعال فقط، والبعض اآلخر إلى

  حّمى فقط، بینما یعاني بعض الناس اآلخرین من عدة أعراض في الوقت نفسه.
 

 كما یمكن أن تتطور األعراض وتتغیر أثناء فترة المرض. لذلك فمن األهمیة بمكان أن تنتبه إلى األعراض المبكرة.  یحدث
 لدى عدد قلیل من الناس أن یتعرضوا إلى معاناة أشّد في المسالك التنفسیة السفلى، على سبیل المثال  التهاب الرئتین  مع

 صعوبة في التنفس.

  ما الذي یمكنك فعله بنفسك

 لتقلیل خطر انتشار العدوى توجد عدة توصیات:
 

 النظافة الجیدة في الیدین – اغسل یدیك مرات كثیرة بالصابون والمیاه الساخنة.●
 تجنب لمس وجهك وعینیك.●
 تجنب االقتراب من األشخاص الذین لدیهم أعراض مرض.●
 ینبغي السعال والعطس داخل مفصل الذراع أو في مندیل.●
 انتبه إلى األعراض المبكرة.●
 ابق في المنزل إذا كنت مریضًا.●
 تجنب زیارة مساكن الكبار في السن والمستشفیات.●

 
  في الوقت الراهن ال یوجد أي نصائح معینة للحوامل أو مجموعات الخطر التي تعاني من أمراض أخرى .

 
 هل لدیك المزید من األسئلة؟  قمنا بجمع أسئلة شائعة وأجوبة موضوعیة عنها في  أسئلة شائعة وأجوبة عنها  إذا كنت ترید

 معرفة المزید.

 متى ینبغي علیك طلب الرعایة الطبیة

 التوجیهات الجدیدة الخاصة بأخذ العّینات تسري حتى إشعار آخر. من اآلن فصاعدًا لن یتم فحص األشخاص الذین لدیهم
 أعراض مرض تشبه أعراض فیروس كورونا أو الزكام العادي أو األنفلونزا. إذا كنت تشعر بأنك مریض، فابق في المنزل

 وقّلل اللقاءات االجتماعیة قدر اإلمكان، ما عدا األشخاص الذین تسكن معهم.
 

 اتصل بالرعایة الطارئة إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس. اتصل بالرعایة الطبیة للحصول على استشارة إذا كانت لدیك
 أعراض شدیدة في المسالك التنفسیة.

 
 ال یمكن الحصول على مساعدة إلجراء فحص مختبري خاص بسارس كوف 2 لدى KRY. ولكن یمكننا تقدیم المساعدة عبر

  النصائح وتقییم األعراض.

KRY كیف یمكن أن تساعدك  

 یمكنك االتصال بـ KRY للحصول على مساعدة لتقییم أعراضك وتقدیم االستشارات. تقوم الممرضة أو الطبیب بإجراء تقییم
  فردي على أساس أعراضك والمعلومات التي تظهر أثناء المقابلة الصحیة.
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  الحظ أنه لو كان طفلك هو الذي لدیه معاناة فیجب أن یحضر الطفل أثناء المقابلة الصحیة.

 
 قررت الحكومة إلغاء یوم االنتظار غیر مدفوع األجر حتى إشعار آخر، وكذلك إمكانیة أن تقوم بنفسك بالتسجیل المرضي لمدة

  14 یومًا.  لذلك فال تحتاج إلى شهادة طبیة خالل 14 یومًا األولى إذا كنت مریضًا.
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