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  إلى متى سيكون هذا ساري المفعول ؟

  مؤقتاً. 2020سيسري الحظر إعتباراً من اليوم ولغاية نهاية شهر أبريل 

  

  شخص ؟ 500ماذا عن التنظيمات التي فيها أقل من 

مه  شخص ،  100عندما يكون هناك تنظيمات يجتمع فيها أكثر من يجب على الجهه الُمنّظِ
مه مسؤوله عن إجراء تقييم مشارك ،  500وأقل من  أن تجري تقييم للمخاطر. الجهه الُمنّظِ
  ، والتي تُعتمد من قبل البلديه . نحن نرى أنهم عملوا ذلك بالفعل. للمخاطر

  

  ؟ الداخلية والخارجية تنظيماتلماذا ال يوجد فرق بين ال 

الفيروس ب ألعدوىطالما تتم الداخلية والخارجية التنظيمات ليس لدينا سبب إلحداث فرق بين 
  فرازات الجهاز التنفسي.إل طيراتقُ عن طريق 

الشخص المصاب أو يعطس ويتنفس الشخص  يسعلتحدث أكثر طرق العدوى شيوًعا عندما 
إلى تدخله ففيروس بال يديك ان تتلوثو أ ، تطفو في الهواء الملوثه والتي قطراتالالسليم 

  وجهك. لمستما جسمك إذا 
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  التحديد؟على وجه  500د لماذا العد
شخص ، يكون هذا عامل يزيد من  500لقد أجرينا التقييم على أساس ان التنظيمات التي فيها أكثر من 

  خطر العدوى.

  أين من الممكن إيجاد النصائح واإلرشادات الخاصه بتقييم التنظيمات ؟

 موجوده في صفحة معهد الصحه العامه على اإلنترنت  النصائح واإلرشادات الخاصه بتقييم التنظيمات
FHI) ( هنا، أتبع الرابط .  

حيث يجلس الناس أيًضا  طعم المخصص للموظفين والم تنظيم ما الفرق بين ال
  متقاربين ؟

شخص  500التي تستوعب أكثر من   أماكن التجمعأو  مطاعم الموظفين مثالً تنطبق التوصية أيًضا على 
  .الجامعات وأماكن العملالمدارس ، في وقت واحد في 
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ة نقل الركاب ( حافلألقطار ،ماذا عن النقل العام ، مترو األنفاق ، الترام ، 
  ؟ ألباص)

أو إذا كانت لديك الفرصة الستخدام ساعات العمل المرنة ، على سبيل المثال من خالل المغادرة مبكًرا 
تخدمون وسائل النقل عدد األشخاص الذين يس من لتقليلفي ا هطريقالهذه  ساهممتأخًرا عن المعتاد ، فست

  .يساعد في إبطاء انتشار العدوى في المدن الكبرى أنوهذا من شأنه جماعي في نفس الوقت. أل
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  اآلن ؟ لماذا الخروج بهذه النصائح

تجمع يالتي  لتنظيماتللذلك من الممكن ،  دفي النرويج آخذ في االزديا بالعدوى نرى أن عدد المصابين

نفسه أو باستخدام وسائل  تنظيمفي ال نتشار واسع للعدوى ، سواءً أن تسبب في إالعديد من األشخاص فيها 

  منازلهم.بعد ذلك في المجتمع المحلي حيث يعود المشاركون إلى تم ،  موقع التنظيم النقل العام من وإلى

، نفسه  تنظيمال وهي جهةأم ال ،  تنظيمما إذا كان سيتم إلغاء مسؤوله تقرر جهات رسميهك ثالثة لهنا

  ه.ومديرية الصحه لبلديأ

  ه بإعطاء النصائح واإلرشادات الخاصه بالتنظيمات الكبيره معهد الصحة العام امق

فيما إذا كان من الضروري حضور يجب أن تفكر ف،  ه المعرضه لخطر العدوىمجموعال ضمن إذا كنت

الخاصة ألفراد الفئات  ه بإعطاء النصائح واإلرشاداتمعهد الصحة العام امقلقد الكبرى.  تنظيماتال

  العدوى. عرضة لخطرالمُ 
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  التدريب ؟ومركز  هامات السباحماذا عن حمّ 

قيود على استخدام حتى اليوم ال توجد . الفيروس من العدوى هفي حوض السباحيمنع الكلورالموجود 
في التالي: هالمبينو،  عدوىتبع النصائح العامة لتجنب الإ، ولكن  هامات السباححمّ   

. ساأنفك وفمك عند السعال أو العطعليك بتغطية ●  

  اغسل يديك ●

هعلى مساف بقَ إ ●  

 FHI موقع ال الطعام والحيوانات في،  الماء المزيد عن العدوى من إقرأ
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  لخطر العدوى والحوامل ألفئات الُمعرضه

  هل يشّكل فيروس الكورونا خطورةً أكبر على بعض الفئات ؟

، بينما يعاني  امن تلقاء نفسه ختفيمن المحتمل أن يعاني معظم المصابين من أعراض تنفسية خفيفة ت ●

  لتهاب الرئوي وصعوبة التنفس.بما في ذلك اإل البعض اآلخر من أمراض أكثر خطورةً 

ألفئات المعرضه لخطورة العدوى أكثر من غيرها ،  حول هعام بإعطاء نظرهمعهد الصحة العامة  امق ●

 .لوقاية من العدوىطرق ا وكذلك إعطاء نصائح وإرشادات حول
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  ه ؟إيقاف هجهاز المناعلط ثبِّ المُ جب على المرضى الذين يخضعون للعالج  تويهل 

، أو هط للمناعثبِّ الخاصة لألشخاص الذين يتلقون العالج المُ  وإرشاداتهائحه نص هلدى معهد الصحة العام

  ه.يبدأوا بتناول هذه األدويسلذين  ل

  كيف يجب أن أتواصل مع الفئات المعرضه لخطر العدوى ؟

تصال الجسدي مع األشخاص الذين على األشخاص الذين يعانون من مرض خطير تجنب اإل تحتمي ●
  .في األسبوعين األخيرين العدوى منتشره على نطاق واسعفيها كانوا في مناطق 

أو  ضيق في التنفس ،ولم يكن لديك أعراض مثل السعال  بلدكيوًما منذ عودتك إلى  14أكثر من  إذا مرّ  ●
  بشكٍل آمن. اآلخرينزيارة ب الممكن ألقيام فمن الحمى 
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  19−أسئلة و أجوبة عن مرض فيروس كورونا كوفيد

  أسئلة وأجوبة عن فيروس الكورونا

  تجد هنا أجوبة على األسئلة المطروحة عادةً المتعلقة بفيروس كورونا.

  ؟كيف يعدي فيروس كورونا

طيرات إفرازات فيروس كورونا عن طريق ما يسمى عدوى قُ ب تتم العدوى
خرج عن طريق الفم أو األنف طيرات صغيرة تيتواجد في قُ  الجهاز التنفسي.

كثر شيوعاً هي عندما تستنشق عندما يسعل أو يعطس الشخص. طريقة العدوى األ
القُطيرات المحتوية على العدوى و المتطايرة في الهواء أو تحصل على الفيروس 

   على يديك بحيث تتدخا هذه القُطيرات الى داخل الجسم عند لمِسَك لوجهَك.

 


