فيروس كورونا الجديد

فيروس السارس

التاجي2-

أنواع فيروس كورونا يُمكن أن تُ صيب اإلنسان بالعدوى ،وأن تسبب
ض ا مختلفة :بداية من نزالت البرد العادية حتى اإلصابة بعدوى
أم را ً
شديدة مثل فيروس كورونا الم رتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية
( )MERSأو متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد (.)SARS
يُمكن أن ينتقل فيروس السارس التاجي 2-من شخص آلخر .وقد تم
ض ا اكتشاف حاالت من بينها أشخاص أصيبوا بالعدوى من
أي ً
مرضى لم تظهر عليهم سوى أع راض غير محددة.
يعتقد الخب راء أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي عن طريق الرذاذ و
القطيرات عند السعال أو العطس أو التحدث

مصطلحات مهمة
االشتباه في اإلصابة بالعدوى :شخص يُفترض أنه أصيب بمسبب
ض ا ،أو دون أن يشتبه في إصابته أو حمله
المرض ،دون أن يكون مري ً
للعدوى.

الحقوق والقواعد

الل وائح القانونية
األساس الذي يقوم عليه األمر بإج راء الحجر الصحي هو المادة  30من
قانون الوقاية من العدوى (.)Infektionsschutzgesetz, §30 IfSG
ال ُع مال الذين تعرضوا لخسارة في اإلي رادات ج رَّاء الحجر
الصحي بأمر رسمي ،يملكون عادة الحق في تقديم طلب
للحصول على تعويض مالي .جهة االتصال هي الهيئة التي
أصدرت أمر الحجر.
يُرجى م راعاة :انتهاك الحجر الصحي بطلب رسمي يُمكن أن يُعاقب
عليه بغ رامة مالية أو بالحبس!
ص ح الرعايا األجانب بإبالغ سفاراتهم بشأن أمر الحجر الصحي.
كذلك يُن َ
الختم  /جهة االتصال

دليل للمترضرين (االشخاص املخالطني للمريض)

حامل العدوى :شخص خرج منه مسبب المرض ،ولذلك يُمكن أن
يكون مصدرًا للعدوى لعامة الناس ،دون أن يمرض أو يُشتبه في
إصابته.
فيروس السارس-التاجي وفيروس كورونا المرتبط بمتالزمة الشرق
األوسط التنفسية (-)MERSكوفيد تسببا في تفشي المرض تفش يًا كبي رًا
في الماضي.

مزيد من المعلومات

عدوى فيروس كورونا
والحجر الصحي المنزلي

كورونا (كوفيد )19 -هو اسم المرض الناجم عن اإلصابة بفيروس
السارس التاجي.2-
الحجر الصحي يهدف إلى وقايتك ووقايتنا جمي ًع ا من اإلصابة بفيروس
كورونا الجديد .وهو انع زال مؤقت لألشخاص المشتبه في إصابتهم
بالعدوى أو لألشخاص الذين ربُما يكون خرج منهم الفيروس .ال ينتهي
اإلج راء تلقائ يًا ،وإنما ينتهي عندما تقوم الهيئة المختصة بإلغائه مرة
أخرى.
ال ينتهي اإلج راء تلقائ يًا ،وإنما ينتهي عندما تقوم الهيئة المختصة
بإلغائه مرة أخرى.

www.infektionsschutz.de

www.rki.de/covid-19
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فيروس كورونا الجديد

الرعاية

الشعور باالرتياح

البقاء في المنزل

الحصول على الدعم

الحجر الصحي لألطفال

الحجر الصحي مه ًم ا .يهدف الحجر الصحي إلى وقايتك ووقايتنا
جمي ًع ا من اإلصابة بفيروس كورونا الجديد ،ومن المفترض أن يمنع
انتشار المرض .تم اتخاذ التدابير من قبل الهيئة المختصة ،عادة
يكون مكتب الصحة الذي تتبع له .وتم تحديد المدة التي ستظل خاللها
في الحجر الصحي بدقة .ال ينتهي اإلج راء تلقائ يًا ،وإنما ينتهي عندما
تقوم الهيئة المختصة بإلغائه مرة أخرى.

الرعاية الطبية:

عند الحجر الصحي لألطفال  ،ليس من الممكن دائ ًم ا
م راعاة جميع قواعد النظافة.
لذلك يحتاج األطفال وخاصة األطفال الصغار الموجودين
في الحجر الصحي إلى رعاية واهتمام والديهم  /أقاربهم خالل هذا
الوقت.

وتُ عد أنت من األشخاص المشتبه في إصابتهم بالعدوى ،دون أن تكون
ض ا أو يُشتبه في إصابتك.
مري ً
يتم اتخاذ إج راءات الحجر الصحي نتيجة فيروس كورونا (كوفيد)19-
ضا
ض ا خطي رًا مثلما يحدث أي ً
ألن هذا المرض يُمكن أن أن يسبب مر ً
ج راء األع راض التي تسببها فيروسات كورونا ،مثل متالزمة االلتهاب
التنفسي الحاد  SARS1وفيروس كورونا الم رتبط بمتالزمة الشرق
األوسط التنفسية  .MERS2ومع ذلك ،فإن انتشار فيروس كورونا
(كوفيد )19-يحدث أسهل وأسرع بين السكان.
من المهم ج دًا ،أن تلتزم بالحجر الصحي وقواعد النظافة
الشخصية بدقة – وكذلك حتى وإن لم تكن تعاني من أي آالم.
وبذلك فأنت تحمي نفسك واآلخرين.
إجراءات الوقاية :إن اتباع ق واعد السعال والعطس والمحافظة على
نظافة األيدي وكذلك المحافظة على المسافة ،يُمكن أن يقي من
انتقال فيروس كورونا الجديد.
االبتعاد
>  ١.٥م

◀ تواصل مع طبيب األسرة أو الطبيب المتخصص
الخاص بك ،إذا كنت في حاجة ماسة إلى عالج أو
معالجة طبية بسبب مرض آخر أو مرض تعاني
منه حال يًا.
◀ قل ما تحتاجه ،وأنت خاضع لحجرك الصحي.
◀ تواصل مع مكتب الصحة الذي تتبع له في حالة وجود مشكالت
طبية يُمكن أن تؤدي إلى عدم امتثالك للحجر الصحي.
تواصل على الفور مع مكتب الصحة الذي تتبع له إذا
شعرت بالمرض أو باألعراض التالية :السعال،
الرشح ،ضيق التنفس الناجم عن عدوى ،الحمى.
www.rki.de/mein-gesundheitsamt
في حالة األم راض الخطيرة التي تهدد الحياة أو
التسمم أو اإلصابات البالغة ،اتصل بهاتف الطوارئ ( .)112انتبه
إلى القواعد العامة لهاتف الطوارئ ،وأخبرهم أنك خاضع لحجرك
الصحي!

توفير المواد الغذائية:
◀ اطلب المساعدة من أقاربك أو أصدقائك أو جي رانك.
حيث يُمكنهم ببساطة وضع المواد الغذائية أمام
بابك.
◀ تُ ق َّدم المساعدات -عند الضرورة -من قبل المطافئ أو وكالة
اإلغاثة التقنية ( )THWأو المساعدين المتطوعين في المجتمع.

 1متالزمة االلتهاب التنفيس الحاد
 2فريوس كورونا املرتبط مبتالزمة الرشق األوسط التنفسية

◀ حاول م راعاة قواعد النظافة قدر اإلمكان وابحث عن حلول فردية
لموقفك.
◀ يمكن إلدارة الصحة العامة المحلية اإلجابة على المزيد من
األسئلة إذا لزم األمر.

رعاية الصحة النفسية
من الممكن أن يُصاحب الحجر الصحي إجهاد نفسي اجتماعي .وهذا
يشمل على سبيل المثال ،المخاوف والقلق من العدوى ،أو الشعور
بالتهميش ،الوحدة أو التوتر أو اضط رابات النوم.
◀ حتى وإن لم يُسمح لك باالتصال المباشر مع األشخاص ،فابق
على اتصال مع األصدقاء واألقارب عبر الهاتف أو اإلنترنت أو
الوسائط األخرى.
◀ وباإلضافة إلى ذلك ،ف ِّك ر فيما يُمكن أن يُساعدك خالل المواقف
المرهقة.
◀ استخدم عروض المساعدة الهاتفية المتوفرة على سبيل المثال؛
هاتف الرعاية الروحية أو خدمة إدارة األزمات.
◀ استفد كذلك خالل الحجر الصحي المن زلي من
إمكانية ممارسة الرياضة (مث الً التدرب على الدراجة
أو مارس تدريبات الجمباز البسيطة) .هكذا تحافظ
على لياقتك ويُمكنك تقليل التوتر السلبي.

