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2019مرض فیروس كورونا 
)19-كوفید(

لرجال الدین والقادة المجتمعیین
في جمیع أنحاء العالم



:  الخطوة األولى
تعرف على الحقائق لمساعدتك 

!اومساعدة مجتمعك على البقاء آمنً 



؟19-ما ھو مرض كوفید
لم ) أو جدید(ھو مرض جدید، ناجم عن فیروس كورونا مستجد 19-كوفید

یسبق رؤیتھ في البشر

ا لم یتم فیروس كورونا المستجد ھو فیروس جدید من عائلة فیروسات كورون
. التعرف علیھ مسبقًا

 لیس ھو نفسھ ) 19-كوفید(2019الفیروس المسبب لمرض فیروس كورونا
یفًا، مثل ویسبب مرًضا خففیروس كورونا الذي ینتشر عادةً بین البشر

نزالت البرد

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html


كیف ینتشر؟: 19-كوفید

یُعتقد أن الفیروس ینتشر بشكل رئیسي من شخص آلخر.
لى بُعد ع(بین األشخاص الذین ھم على اتصال وثیق مع بعضھم البعض –

)مسافة مترین
اب أو من خالل الرذاذ التنفسي الذي یُنتج عندما یسعل الشخص المص–

یعطس أو یتحدث
یتم یمكن أن یصل ھذا الرذاذ إلى فم أو أنف األشخاص القریبین أو قد

.استنشاقھ إلى الرئتین
شر قد یتسبب بعض األشخاص الذین ال تظھر علیھم األعراض في ن

.19-كوفید



19-أعراض كوفید
قد تشمل19-أعراض كوفید

الحمى
السعال
ضیق التنفس
القشعریرة
ألم بالعضالت
التھاب الحلق
قد یستغرق ظھور األعراض على األشخاصفقدان حاسة التذوق أو الشم حدیثًا

.یوًما14من یومین إلى 



19-المضاعفات المحتملة لمرض كوفید

من خفیفة إلى شدیدة19-یمكن أن تتراوح أعراض كوفید.

الشدیدة إلى مضاعفات مثل االلتھاب19-قد تؤدي حاالت مرض كوفید
.الرئوي

إلى الوفاة بین األشخاص الذین 19-یمكن أن یؤدي مرض كوفید
.یعانون من أمراض ومضاعفات شدیدة



19-األشخاص األكثر عرضةً لإلصابة بمرض شدید ناجم عن كوفید
األشخاص من جمیع األعمار الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة، ال سیما إذا لم تكن خاضعة 

:للسیطرة بشكل جید، بما في ذلك األشخاص الذین یعانون من

أمراض الرئة المزمنة أو الربو الذي یتراوح من معتدل إلى شدید
حاالت قلب خطیرة
ضعف في جھاز المناعة
 أو أعلى40مؤشر كتلة الجسم (الِسمنة المفرطة(
داء السكري
أمراض الكلى المزمنة ویخضعون لغسیل الكلى
أمراض الكبد



:الخطوة الثانیة
، 19-استخدم صوتك لتغییر مسار مرض كوفید

باستخدام خیارات الوسائط اإللكترونیة والرقمیة 
واالفتراضیة والرادیویة وغیرھا من الوسائط إلبالغ

التجمعات والمجتمعات بالرسائل الوقائیة المھمة 



اعدة االلتزام بالتباعد االجتماعي، والذي یعني التباعد الجسدي، للمس
19-في منع انتشار كوفید

اترك مسافة بینك وبین اآلخرین
یمكن أن یشمل ذلك:

التدابیر الوقائیة الشخصیة–
في ابَق على بُعد مترین على األقل من اآلخرین•

األماكن العامة
صابًا ابَق في المنزل إذا كنت قد خالطت شخًصا م•

19-بمرض كوفید
ابَق في المنزل إذا شعرت بالمرض•

اإلجراءات على مستوى المجتمع–
تأجیل التجمعات أو إلغاؤھا•
غلق المدارس، مرافق رعایة األطفال•
تشجیع الناس على العمل من المنزل إن أمكن•



19-نشر الرسائل المتعلقة بكیفیة الوقایة من مرض كوفید

خدام التزم بتدابیر التباعد الجسدي واحرص على غسل یدیك؛ یمكن است
الكتابات الدینیة لدعم رسائل الوقایة للمجتمعات الدینیة

 ثانیة على األقل20اغسل یدیك بالماء والصابون كثیًرا لمدة.
ي للیدین إذا لم یتوفر الماء والصابون، فیمكنك استخدام معقم كحول–

على األقل% 60یحتوي على كحول بنسبة 
ور إذا لم یتوفر أي منھما، فاستخدم محلوالً یحتوي على الكل–

)مبیض وماء(
ینتجنب لمس عینیك، وأنفك، وفمك بیدیك إذا كانتا غیر مغسولت.





19-تثقیف المجتمع حول كیفیة الوقایة من مرض كوفید
خیارات استخدم الخیارات المتاحة عبر اإلنترنت، والخیارات االفتراضیة والرقمیة، و

خدام كما یمكن است. وسائل اإلعالم للبقاء على اتصال ومواصلة الممارسات الدینیة
ى ھذه الخیارات لتثقیف التجمعات والمجتمعات حول السلوكیات التي تساعد عل

.19-الوقایة من مرض كوفید

تجنب االحتكاك بالمرضى.
الزم البقاء في المنزل عندما تشعر بالمرض.
احرص على تنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تلمسھا باستمرار.
خلص احرص على تغطیة األنف والفم عند السعال أو العطس بمندیل ورقي، ثم ت

.منھ
 ماكن في األ) یحتوي على طبقة مزدوجة(ارتِد غطاًء للوجھ مصنوًعا من القماش

.في المناطق المزدحمةخاصةً العامة، 
لخدمات اتبع اإلرشادات الحكومیة بشأن تجنب التجمعات الجماھیریة، بما في ذلك ا

.الدینیة



تعّرف على أھمیة أغطیة الوجھ المصنوعة من القماش
 توصي مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا)CDC ( بارتداء

.أغطیة الوجھ المصنوعة من القماش في األماكن العامة
 یمكن أن تساعد أغطیة الوجھ المصنوعة من القماش في منع

ذلك األشخاص الذین قد یكونوا مصابین بالفیروس دون علمھم ب
.من نشره إلى اآلخرین

یجب أن تكون أغطیة الوجھ المصنوعة من القماش:
مالئمة بشكل مریح على الوجھ–
مثبتة برباط أو رباط أذن مطاطي–
تتكون من عدة طبقات من القماش–
تسمح بالتنفس بدون قیود–
ي شكلھایمكن غسلھا وتجفیفھا دون تلف أو حدوث تغییر ف–



طریقة صنع غطاء للوجھ من القماش بدون خیاطة



تثقیف المجتمع حول ما یجب على الناس القیام بھ إذا كان
19-یظھر علیھم أعراض كوفید

ابَق في المنزل واتصل بمقدم الرعایة الصحیة إن أمكن  .
.  یتعافى معظم الناس في المنزل دون تلقي رعایة طبیة–

عوبة راقب األعراض لدیك واتصل بمقدم الرعایة الصحیة إذا كنت تعاني من ص
.  في التنفس

 إذا أمكن" غرفتك المخصصة للعزل"ابتعد عن اآلخرین وابَق في.
القماش اترك مسافة بینك وبین اآلخرین وارتِد غطاًء للوجھ مصنوًعا من–

.إذا كان یجب أن تتواجد بالقرب من أشخاص آخرین
اغسل یدیك كثیًرا.
ال تشارك األدوات المنزلیة الشخصیة مع اآلخرین.
احرص على تنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تلمسھا باستمرار.

،ال یوجد عالج محدد لھذا المرض وال یوجد لقاح للوقایة منھ حتى اآلن
مثل (لذلك یوصي األطباء بالراحة وتناول األدویة الخافضة للحمى 

).الباراسیتامول



تثقیف المجتمع حول الضغوط النفسیة والتكیف
لدى قد یكون تفشي المرض مرھقًا ویسبب انفعاالت قویة

. البالغین واألطفال

طرق التعامل مع الضغوط النفسیة
 خذ فترات راحة من مشاھدة أو قراءة أو االستماع إلى

.  ماعيالقصص اإلخباریة، بما في ذلك وسائل التواصل االجت
اھتم بصحتك البدنیة.
تستمتع حاول القیام باألنشطة التي. خصص وقتًا لالسترخاء

.بھا
ي تحدث مع أشخاص تثق بھم بشأن أ. تواصل مع اآلخرین

.مخاوف لدیك والحالة التي تشعر بھا

لى أتحتاج إلى المساعدة؟ أتعرف شخًصا یحتاج إ
المساعدة؟

ق إذا كنت تعاني أنت أو شخص تھتم ألمره من اإلرھا
ومشاعر مثل الحزن أو االكتئاب أو القلق، أو كنت

تشعر بأنك ترید إیذاء نفسك أو اآلخرین

فعلیك االتصال بخط المساعدة إن وجد•

فتواصل مع صدیق موثوق بھ، أو أحد رجال •
طلب الدین أو القادة المجتمعیین الموثوق بھم وا

المساعدة



)ملخص(ما ینبغي علیك القیام بھ 



:   الخطوة الثالثة
عنف عبّر عن رأیك لتغییر مسار ال

واالعتداء على األطفال في 
!مجتمعك



ي زیادة حاالت العنف األسري الُمبلغ عنھا ف
كن مدینة ووھان الصینیة تحدث أیًضا في أما

صّرح األمین العام لألمم.  أخرى حول العالم
ف االرتفاع العالمي المخی"المتحدة قائالً أن 

، 19-مرتبط بمرض كوفید" للعنف األسري
ن النساء التھدید بالنسبة للعدید م"مشیًرا إلى أن 

شعرن والفتیات یلوح في األفق حیث یجب أن ی
".في منازلھن الخاصة. باألمان أكثر

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/ 2020-
04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-

violence-and-covid-19-scroll-down-for-french

https://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-french
https://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic


ھم بإمكان رجال الدین والقادة المجتمعیین استخدام نفوذھم وثقت
للمساعدة في الحفاظ على سالمة األطفال في مجتمعاتھم

وع دعوة الحكومات لتوفیر خدمات خاصة بحمایة األطفال والعنف القائم على ن
وتبقى مفتوحة أثناء اإلغالق" ضروریة"الجنس لتكون 

 دمات لجمیع خ) مثل معلومات االتصال، وساعات العمل(االحتفاظ بقائمة محّدثة
طنیة حمایة األطفال المحلیة وخطوط المساعدة الو/العنف القائم على نوع الجنس

التي یمكن أن تعمل ویمكن أن تقدم المساعدة لألطفال ضحایا االعتداء
بر البقاء على اتصال مع العائالت واألطفال عن طریق الھاتف، والمحادثات ع

دي ، والرسائل القصیرة أثناء اإلغالق، وأوامر التباعد الجسWhatsAppتطبیق 
وما إلى ذلك، ألن العزلة قد تجعلھم أكثر عرضةً للعنف األسري

ورإذا احتاج شخص ما للمساعدة، فیجب إحالتھ إلى الخدمات المناسبة على الف



cdc.gov/coronavirus
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19

!شكًرا لك

ال تمثل النتائج واالستنتاجات الواردة في أداة التقییم ھذه خاصة بالمؤلفین و
)CDC(بالضرورة اآلراء الرسمیة لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 
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