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Schuljahr 2019/20:

فريوس كورونا
ما يجب عىل املُعلمني واآلباء معرفته.

فريوس كورونا )السارس - فريس كورونا-2 „فريوس كورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة“( هو فريوس جديد ال تتوفر عنه 

معلومات كثرية حتى اآلن. يُسبب هذا الفريوس مرض كوفيد19- )مرض فريوس كورونا(. ونظرًا لعدم توفُّر لقاح أو عالج لهذا املرض، 

فليس أمامنا خياٌر سوى الوقاية منه. لذلك يُعزَل األشخاص املصابون باملرض أو الذين انتقلت إليهم العدوى يف الحجر الصحي من أجل 

حامية األصحاء.

كيف ُيكنني الوقاية؟
• احرص دوًما عىل نظافة اليدين.

• ضع مرفقك عىل أنفك وفمك عند العطس.

• استخدم مناديل ورقية ملرة واحدة فقط وتخلص منها بعد االستخدام.

• اجعل مسافة بينك وبني املُصابني أو املرىض وتجنب املُصافحة باأليدي.

مهم! إن اشتبهت يف وجود عدوى؛ ال تتوجه/ تتوجهي إىل طبيبك املُتابع أو إىل عيادة خارجية أو مستشفى. ابَق يف املنزل واتصل بالخط 

الساخن للصحة عىل 1450. 

ألي مدى يُعد فريوس كورونا خطريًا؟
ر التشخيص الدقيق حتى اآلن، فإن فريوس كورونا الجديد ال يبدو عىل درجة الخطورة التي عليها فريوس مريس  عىل الرغم من تعذُّ

)متالزمة الرشق األوسط التنفسية( أو

فريوس سارس )املُتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة( اللذان قد ظهرا يف عامي 2002 و2003.
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فئات ُمعرضة للخطر
نادًرا ما يُصاب األطفال والشباب بفريوس كورونا. فغالبًا ما يكون تطور املرض لديهم طفيًفا. يؤثر التقدم يف العمر واإلصابة ُمسبًقا بأمراض 

ل الوفيات. إن الرجال أكرث ُعرضة لإلصابة باملرض من  القلب والدورة الدموية، أو السكر، أو الرسطان عىل تطور املرض، مام يُزيد من ُمعدَّ

النساء.

كيف ينتقل فريوس كورونا؟
أكرث طُرق العدوى شيوًعا هي االنتقال من شخٍص إىل آخر، ويحدث يف املقام األول عن طريق انتقال الرذاذ عرب مجرى التنفس. وتنترش 

فريوسات كورونا شأنها شأن فريوسات الزكام واإلنفلونزا وال شك أن سوائل الجسم لدى األشخاص حاميل العدوى هي بيئات خصبة لذلك، 

كاللعاب ومخاط األنف. أيًضا ميكن انتقال العدوى إثر ملس األسطح املُلَوثة أو التالمسات الجسدية. 

ما أعراض املرض؟
ى،  تحدث بعض اإلصابات دون أعراض، حيث يأخذ املرض مساًرا بسيطًا كام لو كان زكاًما. إن األعراض الشائعة لإلصابة باملرض هي الُحمَّ

عال، وآالم الحلق، والُصداع، وقرص النفس، وضيق التنفس. ويصل األمر يف الحاالت الخطرة إىل االلتهاب الرئوي، أو اإلصابة مبتالزمة  والسُّ

االلتهاب الرئوي الحاد، أو الفشل الكلوي، وقد يؤدي إىل الوفاة أيًضا. 

كيف يجرى العالج من املرض؟
حاليًا، ليس هناك دواء أو لقاح ضد فريوس كورونا. لذلك تُعالَج األعراض فقط )عىل سبيل املثال: تناول أدوية خافضة للحرارة لعالج 

ى(. الُحمَّ

أكرث طرق انتقال فريوسات كورونا شيوًعا هي 

العدوى بالرذاذ.

الُصداع عال ضيق التنفسالسُّ ى الُحمَّ
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الترصف عند االشتباه الطارئ يف حالة ما يف املدرسة
يُرجى االطالع عىل أحدث التوصيات والتوجيهات وواجبات اإلبالغ عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والبحوث من 

www.bmbwf.gv.at :خالل

الترصف مع الحاالت املُشتَبَه بها يف املدارس
 A( يف حالة وجود الشخص املُشتبه بإصابته يف املدرسة.

B( يف حالة عدم وجود الشخص املُشتبه بإصابته يف املدرسة.

اإلجراء املعلومات

A(  .1( عزل الشخص املُشتبه بإصابته إن أمكن إىل أن 

يصل الطبيب املسؤول أو إىل أن ترد أي تعليامت من 

الجهات الصحية. ال يُسَمح مبُغادرة أي شخص مبنى 

املدرسة.

  A/B(  .2( دعم الجهات الصحية، أو الطبيب املسؤول/ 

الطبيبة املسؤولة، الذي يستكمل/ التي تستكمل 

الخطوات التالية )إجراء الفحوصات والتشخيصات 

األخرى(

A/B(  .3( توثيق بيانات األشخاص ذوي الصلة بالحالة 

)قوائم الفصول، وقوائم املُعلمني، والجداول الزمنية، 

ومخططات املساحة(

A/B(  .4( توثيق القرارات واإلجراءات القانونية )مع 

توقيت اتخاذها(.

A/B( .1( طبيب/ طبيبة املدرسة

A/B( .2( اإلدارة التعليمية

A( .3( ويل األمر

A/B( .4( اإلدارة التعليمية

اإلدارة املحلية

الطبيب املسؤول/ 

الطبيبة املسؤولة 

التابعة لسلطات البلدية

إدارة املدرسة

غري موجود
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هل الكاممة رضورية؟
يتزايد عدد األشخاص الذين يلجؤون إىل ارتداء الِكاممات خوفًا من العدوى. ونظرًا لإلقبال املتزايد عليها، تُباع تلك الِكاممات يف 

َصة للعمليات الجراحية( بغرض  الصيدليات. ولكن انتبه: األمر ال يقترص عىل ارتداء الِكاممة. فنادًرا ما تفي الكاممة االعتيادية )املُخصَّ

الحامية من الفريوسات، وال تصلح كاممات الجسيامت الدقيقة لالستخدام اليومي. ومن ثّم، فإن ارتداء الكاممة نادًرا ما يحمي من 

العدوى. ومع ذلك، فإن استخدام األشخاص املصابني للِكاممات املناسبة يحمي األصحاء من العدوى.

هل ينبغي تجنب التجمعات؟
ُتثِّل كل أنواع التجمعات البرشية يف أوقات انتشار األمراض املُعدية رسيعة االنتشار، مثل: كوفيد-19، مخاطرة أكيدة، حيث إن ذلك 

يساعد عىل انتشار العدوى. فكر مليًا يف الخطر الناتج عن هذه التجمعات قبل املشاركة يف أي منها. ميكن أن تساعدك التعليامت التالية:

• املكان: التجمعات يف الهواء الطلق أٌقل خطرًا منها يف األماكن املُغلقة

• كثافة األشخاص: يزداد الخطر إذا زادت كثافة األشخاص عن شخصني لكل مرت مربع

• متوسط العمر: كلام زاد متوسط العمر؛ ازداد الخطر

• النظافة: إذا توفَّرت إمكانية غسل األيدي باملاء والصابون يف مكان التجمعات؛ قلَّ الخطر.

• واجب اإلبالغ )الرابط وفًقا للقامئة املرجعية للوزارة(

مُيكنك االطالع عىل املعلومات املوثوق بها من خالل:
• الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والبحوث

• الوزارة االتحادية للشؤون االجتامعية والصحية والرعاية وحامية املستهلك

• الصليب األحمر النمساوي

• وكالة الصحة واألمن الغذايئ

• نقابة األطباء النمساوية

الخطوط الساخنة )متاحة عىل مدار األسبوع وعىل مدار اليوم(
• معلومات عامة

خط املعلومات الخاص بفريوس كورونا - 621 555 0800

• عند االشتباه يف العدوى

يُرجى الحصول عىل االستشارة الصحية تليفونيًا من خالل - 1450


