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كـوفيـــد  - 19سـؤال و جـواب
س  :1ما هو مرض كوفيد (19كورونا)؟

مــرض فيروســى معــد يســببه فيــروس كورونــا املســتجد  ،SARS-COV2 ،الــذي ظهــر فــي أواخــر عــام  .2019هــو مــرض يصيــب
اجلهــاز االتنفســي وميكــن أن يؤثــر علــى أعضــاء أخــرى مــن اجلســم.

س  :2ما هي أعراض مرض كوفيد 19؟

تشــمل األعــراض حمــى أو قشــعريرة ،ســعال ،ضيــق فــى التنفــس  ،إعيــاء اآلم فــى العضــات واجلســم ،صــداع ،فقــدان شــديد
فــى حاســة الشــم أو التــذوق ،إلتهــاب احللــق واحتقــان أو ســيالن األنــف ،الغثيــان أو القــئ أو االســهال ،أبلــغ األشــخاص
املصابــون بـــ كوفيــد  19عــن مجموعــة واســعة مــن األعــراض  ،تتــراوح مــن األعــراض اخلفيفــة إلــى املــرض الشــديد .قــد تظهــر
األعــراض بعــد يومــن إلــى  14يومـا ً مــن التعــرض للفيــروس.

س  :3كيف ينتقل مرض كوفيد (19كورونا)؟

ينتقــل الفيــروس عــن طريــق اإلتصــال املباشــر بالــرذاذ مــن الشــخص املصــاب (النــاجت عــن الســعال والعطــس .ميكــن أيضـا ً أن
يصــاب األفــراد عــن طريــق ملــس الوجــه (مثــل العــن واألنــف والفــم) بعــد ملــس األســطح امللوثــة بالفيــروس.

س  :4هل كوفيد ( 19كرونا) معدي؟

قــد يكــون الشــخص املصــاب بكوفيــد  19معديـا ً قبــل  48ســاعة مــن بــدء ظهــور األعــراض ،ميكــن لألشــخاص الذيــن ليــس
لديهــم أعــراض أيضـا ً نشــر املــرض.

س  :5من هم األكثر عرضة خلطر اإلصابة بـ كوفيد (19كرونا)؟

ميكن أن يصاب األشخاص من جميع األعمار بفيروس كوفيد.19
لكــن كبــار الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة مثــل الربــو والســكري وأمــراض القلــب أكثــر عرضــة لإلصابة
بالفيــروس ومضاعفــات املرض.
كذلــك الكــوادر الصحيــة و الطبيــة أكثــر عرضــة لإلصابــة بفيــروس كوفيــد 19بســبب تعاملهــم اليومــي مــع املرضــى و
طبيعــة عملهــم فــي املستشــفيات و لتعرضهــم املســتمر ملصــادر العــدوى.

س  :6هل يوجد لقاح لـ كوفيد (19كرونا)؟

نعــم .هنــاك لقاحــات ضــد كوفيــد  91والتــي ســمحت باســتخدامها منظمــة الصحــة العامليــة و الســلطات التنظيميــة
ضمــن حالــة الطــوارىء التــي ســببتها جائحــة كورونــا حــول العالــم.

س  :7هل اللقاح آمن؟

تلتــزم وزارة الصحــة اإلحتاديــة بإســتخدام اللقاحــات التــي مــرت بالتجــارب الســريرية والتقييــم الصــارم مــن أجــل التحقــق مــن
ســامتها و التــي متــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة.

س  :8هل سيوفر اللقاح حماية ٪100؟

تتراوح معدالت احلماية التي يوفرها اللقاح من .%95 - %60

س  :9هل ميكن أن أصاب مبرض كوفيد  19-من أخذ اللقاح؟

ال  ،ال يحتــوي أي مــن اللقاحــات احلاليــة علــى الفيــروس احلــي املســبب لـــ كوفيــد  19هــذا يعنــي أنــه ال ميكــن للقــاح كوفيــد19
أن يجعلــك تصــاب بفيــروس كورونــا املســتجد.

س  :10هل من األفضل احلصول على لقاح كوفيد  19إذا كنت أعاني من حالة طبية مزمنة؟

يعــد لقــاح كوفيــد  19مهمـا ً بشــكل خــاص لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة مزمنــة ( مثــل أمــراض القلــب
وأمــراض الرئــة والســكري وإرتفــاع ضغــط الــدم والســرطان وضعــف املناعــة والســمنة)  .هــؤالء األفــراد هــم أكثــر عرضــة
لإلصابــة بشــكل حــاد مبــرض كوفيــد .19
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س  :11ما هي اآلثار اجلانبية للقاح؟

كمــا هــو احلــال مــع جميــع اللقاحــات األخــرى  ،قــد تكــون هنــاك بعــض اآلثــار اجلانبيــة  ،وهــي عالمــات طبيعيــة
تــدل علــى أن اجلســم يكتســب مناعــة .و قــد تشــمل اآلثــار اجلانبيــة الشــائعة التــي لوحظــت مــع لقاحــات
كوفيــد  19مــا يلــي:
•ألم و تورم على الذراع مكان تلقى اللقاح.
•حمى  ،قشعريرة  ،تعب  ،وصداع.

س  :12هل يعطى اللقاح فى صورة حقن ام بالفم؟

يعطى اللقاح عن طريق احلقن و يتم تقسيمه إلى جرعتني منفصلتني .

س  :13كم عدد جرعات اللقاح التي يجب أخذها وفي أي فترة زمنية؟

يعطــى لقــاح كوفيــد  19فــي شــكل جرعتــن  ،يفصــل بــن اجلرعــة األولــى و الثانيــة مــدة زمنيــة تتــراوح مــن أســبوعني
لبضعــة أســابيع .يجــب أن حتصــل علــى اجلرعــة الثانيــة حتــى لــو كان لديــك آثــار جانبيــة بعــد اجلرعــة األولــى.
س  :14إذا كنت قد أصبت بالفعل بـمرض كوفيد  19وتعافيت  ،فهل ما زلت بحاجة للحصول على لقاح كوفيد19؟
نعــم ألن بعــد التعافــي مــن اإلصابــة مبــرض كوفيــد  19يكتســب اجلســم مناعــة مؤقتــة ال تتجــاوز .90يــوم .لذلــك يجــب
احلــرص علــى أخــذ اللقــاح.

س  :15ما ضرورة أخذ اللقاح إذا كنا نلتزم بالتدابير الصحية؟

يتطلب مكافحة جائحة كورونا بإستخدام جميع الطرق املتاحة  ،مبا في ذلك:

•احلرص على أخذ التطعيم إلكتساب احلماية.
•جتنــب نشــرالفيروس مــن خــال اإللتــزام بالتدابيــر الوقائيــة مثــل تغطيــة الفــم و األنــف بالكمامــة والبقــاء
علــى بعــد  2 - 1متــر علــى األقــل بعيــددا ً عــن اآلخريــن.
•إرتداء الكمامة.
•ســيوفر التطعيــم ضــد كوفيــد 19جنبـا ً إلــى جنــب مــع إتبــاع التدابيــر الوقائيــة وغيرهــا مــن توصيــات وزارة
الصحــة أفضــل حمايــة مــن كوفيــد  19لــك وملــن حولــك.

س  :16هل ميكن نشر كوفيد  19بعد التطعيم؟

ميكن إنتشار الفيروس بعد التطعيم  ،لذا فإن إرتداء الكمامة والتباعد اإلجتماعي يظل أمررا ً بالغ األهمية.

س  :17ملاذا ميثل تطعيم الكوادر الصحية أولوية ؟

•ألنهم أكثر عرضة خلطر التعرض املباشر أو غير املباشر للمرض .
•ألنهــم إذا أصيبــوا بفيــروس كوفيــد ، 19فلــن يكونــوا قادريــن علــى العمــل وتقــدمي اخلدمــات األساســية
للمرضــى.
•بالنظــر إلــى األدلــة علــى اســتمرار عــدوى كوفيــد  19بــن موظفــي الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى العالــم
والــدور الكبيــر الــذي يلعبونــه فــي رعايــة املرضــى  ،تظــل احلمايــة املســتمرة لهــم فــي العمــل واملنــزل واجملتمع
أولويــة وطنية.
•لضمان صحة وسالمة العاملني في مجال الرعاية الصحية.
•ميكــن ملوظفــي الرعايــة الصحيــة الذيــن يصابــون بـــ كوفيــد  19نشــر الفيــروس ملــن يقومــون برعايتهــم  -مبــا
فــي ذلــك املرضــى فــي املستشــفيات وقــد يعانــي العديــد مــن هــؤالء األفــراد مــن ظــروف صحيــة أساســية
تعرضهــم خلطــر اإلصابــة مبضاعفــات خطيــرة ملــرض كوفيــد .19
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