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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة عمار ثليجي و الخدمات الجامعية ا�غواط
بالتنسيق مع مديرية الصحة

بعد إنتشار مرض الكورونا الجديد وتحوله  إلى وباء
عالمي ولكثرة المعلومات عبر كافة وسائل التواصل

تم تنقيح هذا الدليل من طرف
أطباء و مختصين بيولوجيين

 لتبسيط ا�مر على االنسان  العادي لمعرفة كيفية
 التعامل  مع هذا  الوباء للحد من انتشاره بالتوعية

وإتخاذ ا¨جراءات الالزمة لكل حالة



 

   

الحالة المشتبه بها با�صابة

تعب و ألم المفاصلحمى وصداع

ضغط على الصدر
صعوبة في التنفس

العودة من السفر من منطقة موبوءة
ال�تصال المباشر بمريض مصاب بالكورونا

..
وكنت تعاني من ا�عراض التالية



 لمس ا�سطح و ا�دوات الملوثة

المصافحة والتقبيل

(قفل الباب ، سند الدرج، ا�وراق والقطع النقدية الملوثة ...إلخ)
ومن ثم لمس ا�نف أو الفم أو العين 



أو بمطهر كحولي

مع التقيد بمسافة ا�مان أكثر من واحد متر

تفادي التجمعات في ا�ماكن المغلقة

عند ظهور بعض ا�عراض يجب وضع الكمامة الطبية





q8 media @moh_mediaq8-ehealth.com



ّ  



في سلة مهمالت مغلقة



وضع كمامات طبية واقية

يجب تفادي السفر للمناطق الموبوءة
                            إال للضرورة القصوى    

عند الرجوع من السفر

ا¨لتزام بالنظافة
(خاصة غسل اليدين)

 يجب ا¨لتزام بالحجر الصحي في منزلك لمدة 14 يوم
وتجنب ا¨ختالط باÀخرين لسالمة عائلتك

إال للضرورة



أكثر من 85 بالمئة من الحاالت تكون بأعراض خفيفة ال تشكل أي خطر

(أقل من 2 بالمئة)إصابة ا�قل من 18 سنة تكاد تكون منعدمة

الخطورة تكمن عند المسنين والمصابين باالمراض المزمنة

(  السكري، الفشل الكلوي، ا�مراض التنفسية ... الخ )

نسبة الوفايات 3 بالمائة

لم يثبت أن حرارة الجو تحد من انتشار الفيروس

أي مطهر بإمكانه القضاء على الفيروسات الموجودة على اسطح
االجسام الجامدة 

 تستعمل الكمامات الطبية لمرة واحدة ولمدة اقصاها 4 ساعات
مع استعمال فردي وترمى في سلة مهمالت مغلقة

ال ينتقل الفيروس عبر لسعات البعوض

ال يتنقل الفيروس عن طريق الِسلع المستوردة

وتبقى الوقاية خير من العالج
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ا¨جابة عن أهم ا�سئلة المطروحة عن الكورونا



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة عمار ثليجي و الخدمات الجامعية ا�غواط
بالتنسيق مع مديرية الصحة

نصائح ومعلومات حول مرض الكورونا

الفرق بين ا�نفلونزا العادية ومرض الكورونا
مرض الكوروناا�نفلونزا الموسميةا�عراض

الحرارة
التعب وا�رهاق

إنسداد ا�نف والرشح
الصداع

القشعريرة
العطاس

إلتهاب الحلق
السعال

آالم الجسم وثقل بالصدر

عالية وأساسية
أساسي

أساسي ويتالشى في أسبوع
بسيط ونادر

نادرة
أساسي
أساسي
مع بلغم

خفيف إلى متوسط

عالية و أساسية
أساسي حاد وقوي

ال إنسداد أو رشح
قوي ومستمر

أساسية
نادرة جدا

نادرة
حاد بدون بلغم                          

حاد وقوي
(كحة جافة)

كيفية الوقاية من ا¨صابة بفيروس كورونا
إستخدام المناديل أثناء السعال أو العطس

ورميها في سلة مهمالت مغلقة

                                                    لبس الكمامات الطبية                                                                                                    
 في أماكن التجمعات المكتظة

تجنب قدر ا�مكان ا�حتكاك بالمصابين
اللذين تظهر عليهم أعراض المرض 

(استعمال فردي)

غسل ا�يدي جيدا خاصة بعد مصافحة
او مالمسة أي شخص عليه ا�عراض

مع الحفاض على العادات الصحية
كغسل الفواكه والخضار جيدا قبل

تناولها والحفاض على التوازن الغذائي 
والنشاط البدني وأخذ قسط كافي من النوم

مما يساعد على تعزيز المناعة

في حالة ا¨صابة
بأعراض الفيروس

استشارة أقرب طبيب للتحقق من الحالة المرضية والتكفل بها
لمزيد من المعلومات ا¨تصال بالرقم ا�خضر 3030

تعريف المرض
هو مرض فيروسي ُمعدي
يصيب الجهاز التنفسي

يظهر على شكل نزالت برد
قد تكون حادة في بعض

الحاالت

الرذاذ المتطاير من فم أو أنف المريض
أثناء السعال أو العطاس

لمس ا�سطح أو ا�دوات الملوثة
بالفيروس ومن ثم لمس ا�نف أو العين أو الفم

المخالطة المباشرة للمصابين

إنتقال العدوى



نتمنى أن يكون هذا الدليل قد أفادكم بالمعلومات
المهمة لكيفية الوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس 
كما نشكر كل من ساهم في اخراج هذا الدليل و وضعه

في متناول الجميع  ولتعميم الفائدة نرجو من كل
 من قرأه واستوعبه ان يمرره لشخص اخر



 الرقم ا�خضر

3030
إستخدام المناديل أثناء السعال أو العطس

ورميها في سلة مهمالت مغلقة

                                                    لبس الكمامات الطبية                                                                                                    
 في أماكن التجمعات المكتظة

تجنب قدر ا�مكان ا�حتكاك بالمصابين
اللذين تظهر عليهم أعراض المرض 


