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 ، في الوضع الراهن

نقدم معلومات حول موضوع "فيروس كورونا" بلغات مختلفة. في األسابيع القليلة الماضية كانت هناك زيادة حادة في األمراض داخل 

ا. من أجل منع االنتشار ، من المفيد معرفة الوضع الحالي. لذلك ، يرجى قراءة المعلومات التاليةاالتحاد األوروبي وألماني : 

كيف ينتقل؟ -هو فيروس كورونا ما   

 .فيروس كورونا هو نوع جديد من العدوى / المرض. يمكن نقل فيروس كورونا الجديد من شخص آلخر*

 .يبدو أن الطريق الرئيسي النتقال العدوى هو عدوى رذاذية

 متى تظهر األعراض وما هي األعراض؟

ا بعد اإلصابة إلظهار عالمات المرض. يمكن أن تؤدي العدوى بفيروس يومً  14إلى  1من المفترض حاليًا أنه قد يستغرق األمر من 

كورونا الجديد إلى أعراض مثل الحمى والسعال. وسيالن األنف ، وضيق في التنفس ، وآالم في العضالت والمفاصل ، والتهاب في 

بشكل كبير ، من الدورات الالعرضية الحلق والصداع. يعاني بعض األشخاص من الغثيان / القيء واإلسهال. يختلف مسار المرض 

 .اي بدون أعراض إلى االلتهاب الرئوي الحاد مع فشل الرئة والوفاة

 من في المجموعة المعرضة للخطر؟

على الرغم من أن الدورات الشديدة يمكن أن تحدث أيًضا في األشخاص الذين ليس لديهم مرض سابق ، إال أن المجموعات التالية من 

خطر متزايد من الدورات الخطيرةاألشخاص لديهم  : 

سنة( 60إلى  50كبار السن )مع خطر متزايد على األشخاص الذين يبلغون حوالي  •  

 المدخنون •

 األشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا ونظام مناعة ضعيف وفقًا لمنظمة الصحة العالمية •

ا. وذلك فقًا لمنظمة الصحة العالمية أيضاً وبياناتها من الصينيبدو أن المرض نادر نسبيًا عند األطفال ثم يكون خفيفً   

 .ال يبدو أن النساء الحوامل لديهن خطر متزايد لإلصابة بهذا الفايروس

 )كورونا( قابل للتحويل إلى الطفل الذي لم يولد بعد ما هي التدابير الموجودة؟ COVID-19 حتى اآلن ، ال يوجد دليل على أن

. يتم إلغاء األحداث والدورات 2020مارس  16الفيروس ، سيتم إغالق المدارس ورياض األطفال مؤقتًا اعتباًرا من للحد من انتشار 

واالحتفاالت وغيرها من فرص التجمع للكثير من الناس وحظرها. في الواليات الفيدرالية المختلفة يتم اتخاذ تدابير اإلغالق من قبل 

لسينما وما شابه ذلك. اإلدارة في كاندل علقت أعمالها العامة كذلك. هذا عمل وقائيالحانات والمطاعم والمسارح ودور ا . 

 ما اإلجراءات التي يمكنني اتخاذها كفرد؟

 :يمكن للمواطنين المساعدة في كبح انتشار الفيروس باتباع التوصيات التالية

 تجنب المصافحة •

األمراض من خالل األغشية المخاطية للعيون أو األنف أو الفمامسك وجهك بأقل قدر ممكن حتى ال يتم امتصاص مسببات  •  

 االبتعاد عن الناس ، والقاعدة العامة هي: البقاء في المنزل إن أمكن •

 تهوية جميع الغرف المشتركة بانتظام وتجنب اللمس على سبيل المثال العناق •

 إذا أمكن ، ال تستخدم وسائل النقل العام •

حداث الكبرى أو األماكن ذات الحشود الكبيرة )مثل األحداث الرياضية ، المسابح ، مراكز التسوق ، تجنب أيًضا حضور األ •

 .المسارح ، النوادي ، الحفالت الموسيقية ، إلخ(. إذا كنت تعاني من األعراض ، فمن المهم أن تتصل بطبيبك أوالً عبر الهاتف

 :مناطق الخطر

 مناطق الخطر الدولية إيطاليا إيران

 في الصين: مقاطعة هوبي )بما في ذلك مدينة ووهان( •

 في كوريا الجنوبية: مقاطعة جيونج سانج بوك دو )شمال جيونج سانج( •

( Grand Est في فرنسا: منطقة • أردان -تشمل هذه المنطقة األلزاس واللورين والشامبانيا  ( 

 في النمسا: والية تيرول •

 في إسبانيا: مدريد •

لمتحدة: واليات كاليفورنيا وواشنطن ونيويوركفي الواليات ا •  

 المناطق المتضررة بشكل خاص في ألمانيا_

وستفاليا( -مقاطعة هاينزبرغ )شمال الراين  •  

 :مالحظة

 .ترقب للحصول على معلومات جديدة

  .على هذا الموقع يمكنك العثور على معلومات بلغات مختلفة

 

https://www. Integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus 
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