تعليمات فيروس كورونا
)(SARS-CoV-2
يسبب فيروس كورونا عدوى يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل السعال وسيالن األنف والتهاب الحلق
والحمى واإلسهال في بعض األحيان.
بعد اإلصابة  ،يمكن أن تظهر أعراض المرض بعد  14يو ًما.
العدوى ليست مهددة للحياة بالنسبة لمعظم الناس ( ، )٪ 80بما في ذلك األطفال .عند بعض األشخاص
المصابين  ،يؤدي الفيروس إلى مسار أكثر حدة مع مشاكل في التنفس وااللتهاب الرئوي .حتى اآلن ،
حدثت الوفيات بشكل رئيسي في المرضى كبار السن و  /أو الذين سبق أن عانوا من أمراض مزمنة .
ال يوجد لقاح متاح حاليا .ال يوجد حتى اآلن عالج محدي إلنهاء المرض.

كيف ينتقل فيروس كورونا؟
يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من شخخخخخص آلخر .الطريق الرئيسخخخخي لالنتقال هو العدوى بالقطيرات.
من الممكن انتشخخار العدوى بالمرض مباشخخرة من خالل األغشخخية المخاطية في الجهاز التنفسخخي أو بشخخكل
غير مباشر من خالل اليدين  ،والتي يتم بعد ذلك تالمسها مع الغشاء المخاطي للفم أو األنف او العين .
األشخاص الذين كانوا في شمال إيطاليا أو إيران على مدار األربعة عشر يو ًما الماضية معرضون
للخطر.

كيف يمكنني تجنب انتقال فيروس كورونا؟
حافظ على أكبر مسافة ممكنة عند السعال أو العطس  -من األفضل االبتعاد .العطس في ذراعك أو في
منديل  ،ثم يمكنك التخلص منه.
ابق يديك بعيدًا عن وجهك  ،وتجنب لمس فمك أو عينيك أو أنفك.
تجنب اللمس عند تحية اآلخرين وغسل يديك بانتظام بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.

باإلضافة إلى ذلك  ،يتم اختبار جميع الوافدين الجدد بمقر اللجوء بحثًا عن فيروس كورونا عند
الوصول مباشره  .يرجى أيضًا إخطار العياده الطبيه في مقر اللجوء في أي بلد كنت في آخر 14
يو ًما.

ما يجب القيام به عند ظهور عالمات المرض؟
عندما تظهر أعراض المرض مثل السعال وسيالن األنف والتهاب الحلق والحمى  ،يرجى إبالغ
العياده الطبيه في مقر اللجوء :

نويمونستر :من  8:00إلى الساعة  12:00ومن 1:00ظهرا إلى 6 :00مساءا في المبنى 3
بوشتيدت  :من  8:00إلى الساعة  12:00ومن  1:00ظهرا إلى  4:00مساءا في المبنى
)(F1A

رندسبورغ :من  8:00إلى الساعة 12:000ومن  1:00ظهرا الى  4:00مساء في المبنى 27

إذا كانت العياده الطبيه في مقر اللجوء مغلقه بالفعل  ،فيرجى العودة في اليوم التالي .ليس عليك
الذهاب إلى المستشفى الرئيسي أو االتصال بخدمات الطوارئ في الليل بسبب هذه األعراض.
إذا كان لديك شكوك باصابتك بالمرض  ،يرجى البقاء فقط في الغرف المخصصة لك حتى تتلقى
معلومات أخرى .يرجى االلتزام بالتعليمات المصرح بها  .سيتم تزويدك بكل ما تحتاجه هناك.

في أي حال  ،يرجى االلتزام بالهدوء .إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى  ،فيرجى االتصال
بالعياده الطبيه في مقر اللجوء او مكاتب الصليب األحمر او المساعدين في مقر اللجوء.

