
  2019ل كورونا ڤنو فیروس
 

إدارات الصحة   ،مع مقدمي الرعایة الصحیة  جنبًا الى جنب (MDHHS)ن امیشیغ في یة نسان لصحة والخدمات اإل اتعمل إدارة 
  فیروس من أجل المراقبة بفعالیة أي حالة محتملة من   (CDC)  السیطرة على األمراض والوقایة منھاو مراكز   ،العامة المحلیة

بتحدیث المعلومات  ن امیشیغفي  یةنسان اإل لصحة والخدمات ان. ستقوم إدارة افي میشیغ (nCoV-2019) 2019ل كورونا  ڤنو
 michigan.gov/coronavirusعند توفرھا على: 

 
 ؟ 2019كورونا  لڤنو فیروسما ھو 
. 2019 )دیسمبر( ول كانون أھو ساللة فیروس والتي إنتشرت بین الناس فقط منذ  2019ل كورونا ڤنو فیروس
الصحة قلقون ألن القلیل فقط معروف عن ھذا الفیروس الجدید و الذي لدیھ القدرة بالتسبب بمرض خطیر و  وأخصائی 

 اإللتھاب الرئوي.
 

 ؟2019كورونا  لڤنو فیروسكیف ینتشر 
وسات الكورونا األخرى الصحة یتعّلمون التفاصیل حول كیفیة إنتشار فیروس كورونا الجدید ھذا. فیر وما زال أخصائی

 خرین من خالل:آلتنتشر من شخٍص مصاب إلى ا
 الھواء عبر السعال و العطس 
 مصافحةالكاللمس أو  ،اإلتصال الشخصي عن قرب.  
 نیك أو عی  ،أنفك  ،ومن ثم لمس فمك  ،لمس غرض أو سطح علیھ الفیروس. 
 لمس البراز. ،في حاالت نادرة 

 
 

 ؟ 2019كورونا  لڤنو فیروسما ھي أعراض 
ما یقرب من مكن أن تظھر بین ی بلغوا عن أعراض أقد  2019كورونا  لڤنو فیروساألشخاص الذین تم تشخیصھم ب 

 یوماً بعد التعرض للفیروس: 14یصل إلى ما و أیومین إثنین 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
michigan.gov/coronavirus

 صعوبة في التنفس                        السعال                                  الحمى                

 یةنسانن للصحة والخدمات اإلاإدارة میشیغ



 ؟2019نا كورو لڤنو فیروسالتعرض لمن ھو في خطر  
ھناك عدد قلیل من الحاالت الفردیة في الوالیات المتحدة.  ،. في ھذا الوقتمنخفضحالیاً الخطر على عامة الناس 

یعمل مسؤولي الصحة مع مقدمي الرعایة الصحیة لتحدید و تقییم أي حاالت  ،الى أدنى حدّ اإلنتشار لتقلیل خطر 
 مشبوھة بأسرع وقت. 

 
 الموقع اإللكتروني نظر أد. یزامتمكن أن یكونوا في خطر یحاء العالم الى بعض أنمن والمسافرین 

cdc.gov/travel السیطرة على األمراض والوقایة منھامراكز من  سفرلل ات أحدث إرشادلحصول على ل (CDC). 

 
 ؟  2019كورونا  لڤنو فیروسب صابةكیف یمكنني حمایة نفسي من اإل

السیطرة على األمراض مراكز إذا كنت مسافراً خارج البالد (الى الصین ولكن أیضاً الى أماكن أخرى) إتبع إرشادات 
 .cdc.gov/travel: على الموقع اإللكتروني  (CDC) والوقایة منھا

 
ال یوجد أي إحتیاطات إضافیة موصى بھا لعامة الناس. سوف تساعد خطوات ممكن أن  ،في الوقت الحاضر

 :2019 ل كوروناڤاإلصابة بفیروس نوتخذھا لتجنب الزكام و نزالت البرد في تجنب أیضاً ت
 
 
 
 
 

إغسل یدیك عدة مرات بالصابون 
  ھا،توفر عدمو المیاه. في حال 

 إستخدم معقم الیدین. 
 
 

 وأنفك بمندیل قم بتغطیة فمك
 .ورقي عند السعال 

 
 

 
 ً و إتصل  ،إبقى في المنزل إذا كنت مریضا

  .دم الرعایة الصحیة الخاص بكبمق
 
 

 ؟ 2019كورونا  لڤنو فیروسكیف یعالج 
 2019 كورونا لڤفیروس نوبأدویة موافق علیھا خصیصاً لفیروس كورونا. األشخاص المصابون  ةال یوجد أی

عالج یجب أن یحتوي ال ،یجب علیھم تلقي الرعایة الداعمة من أجل المساعدة في تخفیف األعراض. للحاالت الشدیدة
 على الرعایة لدعم عمل األعضاء الحیویة.

 
 تحدیثات للمعلومات حول فیروس نوڤل كورونا 2019:

 CDC :(cdc.gov/coronavirus( السیطرة على األمراض والوقایة منھامراكز 
 michigan.gov/coronavirus: (MDHHS) إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة في میشیغان 

   كبیرة في ھذه الوثیقة.المساھمات لوكینغ ل طعة سیاتلمقا–شكراً للصحة العامة 

أو فمك  ،أنفك نیك،تجنب لمس عی
 یر مغسولتین.بیدین غ

2/4/2020 

تجنب اإلتصال الجسدي بأشخاص 
 مرضى.


