
الدليل لفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(
معلومــات عامة:

فيروســات كورونــا هــي فصيلــة كبيــرة مــن الفيروســات التــي قــد تســبب المــرض للحيــوان واإلنســان.  ومــن المعــروف أن عــددًا مــن فيروســات كورونــا تســبب لــدى البشــر 
حــاالت عــدوى الجهــاز التنفســي التــي تتــراوح حدتهــا مــن نــزالت البــرد الشــائعة إلــى األمــراض األشــد وخامــة مثــل متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية والمتالزمــة التنفســية 
الحــادة الوخيمــة )الســارس(. تــم إطــالق مصطلــح “فيــروس كورونــا الجديــد” علــى الســاللة التــي ال يمكــن اكتشــافها مــن الفيــروس التاجــي الجديــد، والتــي ظهــرت مؤخــرًا فــي 
ووهــان الصينيــة. ونظــرًا لعــدم تحديــد هويــة هــذا الفيــروس بعــد، فقــد اســتقر الــرأي علــى تســميته )COVID-19(. حيــث ظهــر هــذا الفيــروس ألول مــرة فــي مدينــة ووهــان 

الصيــن فــي نهايــة العــام الماضــي. كان أول تفشــي للمــرض فــي ســوق ووهانــان للمأكــوالت البحريــة فــي ووهــان فــي الصيــن حيــث انتقــل إلــى عــدد كبيــر مــن دول العالــم.

األعراض:
• ارتفــاع درجــة الحــرارة واإلصابــة بالحمى • الســعال    

• فــي بعــض الحــاالت االلتهاب الرئوي • العطــاس    

طــرق الوقاية:
• غســل اليديــن بصفــة متكــررة بالمــاء والصابــون أو بمطهــر يحتــوي علــى كحول

• احتــواء الســعال أو العطــس
• غــط الســعال أو العطــس بثنــي الكــوع لتغطيــة الفــم أو بمنديــل ورقــي ثــم إلقــاء المنديــل بســلة مهمــالت مقفلة

• تجنــب االتصــال مــع أي شــخص تظهــر عليــه أعراض
• تجّنــب االتصــال القريــب مــع أي شــخص يظهــر عليــه أعــراض تشــبه أعــراض الــزكام أو اإلنفلونزا

• الرعايــة الطبيــة



فــي حــال طلــب أي دعــم أو استفســار طبــي يرجــى التواصــل على األرقــام الموضحة أدناه:

• وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع 80011111

• دائــرة الصحــة أبوظبي 8001717

• هيئــة الصحــة بدبــي 800342

الحســابات الحكوميــة  المهمــة لــه فــي دولة اإلمارات:

مواقــع التواصــل اإلجتماعــي ) تويتــر – إنســتقرام (:

@ADLOC_AE             @ADLOC_AE • مركــز إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث    

@adphc_ae                @adphc_ae             مركــز أبوظبــي للصحــة العامــة •

@mohapuae                  @mohapuae         وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع اإلماراتيــة •

@DoHSocial                  @DoHSocial             دائــرة الصحــة – أبوظبــي •

@ADPoliceHQ                    @ADPoliceHQ            شــرطة أبوظبي •

@moiuae                       @moiuae • وزارة الداخليــة                

@DHA_Dubai           @DHA_Dubai              هيئــة الصحــة دبــي •

@admediaoffice            @admediaoffice          مكتــب أبوظبــي اإلعالمــي •
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آخــر المســتجدات والتطــورات عربيــا ودوليــا - فيــروس كورونــا الجديد - مواقــع مهمة:
• اطلــع علــى خريطــة فــي الوقــت الحقيقــي لحــاالت مؤكــدة مــن فيــروس كورونــا في جميع أنحــاء العالم

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
• منظمــة الصحــة العالميــة هــي الســلطة التوجيهيــة والتنســيقية ضمــن منظومــة األمــم المتحــدة فيمــا يخــص المجــال الصحــي مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
ــى اهــم  ــع عل ــة الجــودة فــي اإلمــارة؛ مــن خــالل وضــع السياســات واالســتراتيجيات الالزمــة. اطل ــة عالي ــة الصحي ــن نظــام للرعاي ــي تأمي ــة الصحــة بدب • تقــدم هيئ

   المســتجدات حــول موضــوع فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(
https://www.dha.gov.ae/Covid19/Pages/arcorona.aspx

• وفــرت قاعــدة البيانــات العلميــة تيلــور آنــد فرانســيس و هــم أحــد ابــرز الناشــرين العلمييــن هــذه الوثيقــة للمعلومــات العلميــة حــول الفيروس
https://taylorandfrancis.com/coronavirus

• متابعــة حيــة لتطــور الفيــروس حــول العالم 
https://www.worldometers.info/coronavirus
• وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهي المسؤولة عن تنفيذ سياسة الرعاية الصحية في جميع المجاالت التقنية والمادية والتنسيق مع وزارات الدولة، والتعاون 
   مــع القطــاع  الخــاص فــي الصحــة محليــا ودوليــا. تقــدم الــوزارة خدمــات صحيــة شــاملة ومبتكــرة بعدالــة وبمعاييــر عالميــة والقيــام بالــدور التنظيمــي والرقابــي فــي 

   القطــاع الصحــي مــن خــالل منظومــة تشــريعية صحيــة متطــورة ومتكاملــة.
https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/default.aspx
• تعمــل الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث تحــت مظلــة وإشــراف المجلــس األعلــى لألمــن الوطنــي، حيــث تهــدف إلــى تحقيــق سياســة الدولــة 
   فيما يخص اإلجراءات الالزمة إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ومن هنا يقع على عاتقها تطوير القوانين والسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ 

   واألزمــات والكــوارث علــى المســتوى الوطنــي
https://www.ncema.gov.ae/ar/media-center/awareness-messages/mers-cov.aspx
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ــر المعاصــرة فــي ســير العمــل  ــة المعايي ــة ومواكب ــة علــى موقــع UpToDate® التخــاذ أفضــل قــرارات الرعاي ــر مــن 1.9 مليــون طبيــب فــي 190 دول • يعتمــد أكث
أحــدث  لتجميــع  المشــهورين عالمًيــا  7100 مــن األطبــاء والمحرريــن والمراجعيــن  أكثــر مــن  UpToDate حيــث يســتخدم  التنقــل. اطلــع علــى موقــع     وأثنــاء 

   المعلومــات الطبيــة.
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19

• وفــرت قاعــدة البيانــات ProQuest أبحــاث حــول فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( يمكــن للباحــث إيجــاد محتــوى كامــل عن المرض.
https://search.proquest.com/coronavirus

• يقــدم موقــع Healthline جميــع جوانــب الصحــة البدنيــة والعقليــة مــن أجــل حياة اإلنســان 
https://www.healthline.com/coronavirus
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