
الوقاية من فيروس كورونا المستجد
(SARS-COV-2)

دليل التوعية عن الفيروس



كوروناعدوىانتقالطرق

أثناء الكحة أو العطسالرذاذ المتطاير من المريضاالنتقال المباشر من خالل1.

لمس الفم أو األنف أو األسطح واألدوات الملوثة، ومن ثملمس) االنتقال غير المباشر 2.

(العين

المخالطة المباشرة بالمصابين3.



المستجدكورونابفيروساإلصابةأعراض

الحرارةدرجةارتفاع1.

(الكحة)السعال2.

التنفسفيصعوبة3.



كيفية الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد 

بالماء والصابون باستمرارغسل اليدين جيدا 1.

بمنديل ورقي أو بثنية المرفق عند الكحة أو العطستغطية الفم واألنف 2.

ل شخص تظهر عليه  أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثتجنب االتصال المباشر مع أي 3.

الكحة والعطس

في األماكن العامةتجنب البصق 4.



:للمسافرين

:بـ(COVID-19)المستجدكورونامرضفيهاينتشرالتيللمناطقالمتجهينالمسافرينننصح
احترام التوصيات والتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية للبلد الذي ستزورونه▪
تجنب أي اتصال أو احتكاك مباشر مع أشخاص تظهر عليهم الحمى، الكحة أو أية أعراض تنفسية أخرى▪
تجنب أماكن التجمعات الجماهيرية▪

:االلتزام الصارم بقواعد النظافة المعتادة المتمثلة في▪
غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بصفة منتظمة؛-

استعمال المطهر ضد الميكروبات في حالة عدم وجود الماء والصابون؛-
تجنب لمس األنف أو الفم في حالة عدم غسل اليدين؛-
تغطية الفم واألنف بمنديل ورقي أو بتثنية المرفق في حالة الكحة أو العطس؛-

تجنب الذهاب إلى المزارع، أسواق الحيوانات الحية، أو المجازر؛▪
؛(الحية والميتة)تجنب االتصال المباشر مع الحيوانات ▪

تجنب األماكن الملوثة بالبراز واإلفرازات الحيوانية؛▪
تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهية جيدا؛▪
مراقبة الحالة الصحية عند اإلقامة وفي استشارة الطبيب في حالة ظهور الحمى أو أية أعراض تنفسية أخرى؛▪

في حالة ظهور أعراض أثناء رحلة العودة إلى المغرب، يجب إشعار طاقم الطائرة على الفور واتباع التعليمات الصادرة عنه▪
يوما14بعد العودة من السفر يجب من الذهاب األماكن العامة لمدة ▪

0801004747: للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالرقم االقتصادي التالي



اليدينلغسلالصحيحةالطريقة

بالماءيدكوبللاليدسطحتغطيبحيثالصابونمنكافيةكميةضع

:التاليةالمراحلاتبعتم

Pomme)األخرىاليدبباطناليدباطنادعك1. de la main)

األصابعتشبيكمعاليدينراحةافرك2.

لعكساتماألصابعظهروافركاليسرىاليدالظهرعلىاليمنىاليدأصابعضع3.

اليدبراحةاإلبهامافرك4.

العكستماليسرىاليدبراحةدائريةبحركةاليمنىاليداظافرافرك5.

ورقيبمنديلاألفضلمناوشخصيةنظيفةفوطةباستخداماليدينجفف6.

1 2 3 4 5



اليدين؟غسلعليكيجبمتى

الطعامإعدادوبعدوأثناءقبل•

الطعامتناولقبل•

العطسأوالسعالبعد•

مريضشخصرعايةوبعدقبل•

المياهدورةاستخدامبعد•

فلالطحفاضاتتغييربعد•

الحيواناتلمسبعد•

القمامةلمسبعد•



التنفسيةكوروناأعراضظهورعندهامةنصائح

ابة بنعم، هل كنت في سفر الى بلد ينتشر فيه المرض خالل أسبوعين الماضيين و ظهرت عليك اعراض تنفسية  ؟ إذا كانت اإلج•

:فيجب

«0801004747اليقظة الوبائية ألو»

توفراذا (Chirurgical)ارتـــــداء قنــــاع طبي   •

الحد من مخالطة االشخاص•

التوجه إلى أقرب مؤسسة استشفائية•

:االتصال بالرقم االقتصادي•



العدوىلتقليلالعطـسآداب

لعطساعندالوحيداالستعمالذاتالورقيةالمناديلاستخدم•

الكحةأو

واألنفالفمتغطيةقم•

المهمالتسلةفيوقتبأسرعمنهاتخلص•

والصابونبالماءيديكاغسل•



أسئلة شائعة

سؤال وجواب

األسئلة األكثر تداوال



أو /ارة وأنا قادم من إحدى الدول التي سجلت فيها حاالت لفيروس كورونا المستجد وأشتكي من ارتفاع في الحر•

أعراض تنفسية وضيق في التنفس ماذا أفعل؟

0801004747االقتصاديبالرقميمكنك التوجه إلى أقرب مستشفى ولمزيد من االستفسارات المرجو االتصال•



هل ينتقل الفيروس بين البشر؟•

طريقعنآخرشخصإلىبالعدوىالمصابالشخصمنالبشربينالفيروسينتقلنعم
.حمايةدونقربعنالمخالطة

هل يمكن الشفاء من فيروس كورونا المستجد؟•

الحاالتمجموعمن٪90منأكثرنسبتهاتبلغاإلصابةبعدشفيتالتيالحاالتوعددنعم،
.المسجلة



ما هي أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد؟•

.لتنفساضيقووالسعالالحمى:المستجدكورونافيروسعنالناتجالمرضأعراضتشمل
ذويخاصأشلدىحادةمضاعفاتفييتسببوقدرئويالتهابإلىاإلصابةتتطوروأحيانا
رطانالسمثلمزمنة،بأمراضالمصابينواألشخاصوالمسنين،الضعيف،المناعيالجهاز

.المزمنةالرئةوأمراضالسكريوداء

عبر الشاحنات القادمة من الصين؟هل ينتقل فيروس كورونا المستجد•

.ينالصمنالمستوردةالبضائعفيخطريوجدالحالياالمتوفرةالمعلوماتعلىبناء



www.sante.gov.ma    وwww.sehati.gov.ma

:الصحةللمزيد من المعلومات، المرجو زيارة المواقع اإللكترونية لوزارة

و صفحات مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها


