
 

 

رشادإت إلعزل إملزنيل حلاالت إالإصابة بفريوس كوروان إملسبب ملتالزمة إلرشق إلأوسط إلتنفس ية  إإ

 4102مايو 

 عن إلأشخاص إلأحصاء فصل أأنشطة إلشخص إملصاب مبرض معد  بأأنه ف إلعزل عر  ي   ■

 قبل عزل إلشخص إملريض يف إملزنل، جيب عىل متخصص إلرعاية إلصحية أأن: ■

جرإء  مد  مالءمة إملزنل لعليية إلعزل  كمنن يقيّ  –  هذإ إلتقيي عرب إلهاتف أأو إملالحظة إملبارشةإإ

ذإ اكن هناك عدة حاممات، جيب ختصيص تعلل مجيع مرإفقه عىل أأمكل وجه جيب أأن حيتوي إملزنل عىل حامم □   إإ

 أأحدها ليشخص إملريض فقط

 إخلاصة به لنومغرفة إن هل جيب أأن ينون ليشخص إملريض رسيره إخلاص ويفضل أأن ينو □

إلصاحلة ليرشب وإلرصف إملياه إلنهرابء وإملياه إلساخنة و  مثليف إملزنل توإفر إخلدمات إلأساس ية ينبغي  □

 إلصحي وإلهاتف 

ىل ملريض ليعتين ابيمت ختصيص أأحد إلأشخاص جيب أأن  □ تعياميت إلطبيب عىل أأن تنون دليه إلقدرة لالمتثال إإ

إملريض ليحصول عىل مقدم إلرعاية إلطبية   وجيب أأن يساعد إلأدوية وتناولإلطبية اية ابلرع إملعاجل إملتعيقة

وإحلصول عىل إلأدوية ، رشإء مس تيزمات إملزنلإحتياجاته إلأساس ية يف إملزنل، كام جيب أأن يساعده يف 

ىل  اتإملوجودة يف إلوصف  الاحتياجات إلشخصية  تيبية إلطبية، ابالإضافة إإ

عطاء إملريض  ■ ذإ اكن إملزنل مالمئًا ومناس بًا لعليييت إلرعاية وإلعزل، جيب إإ أأفرإد وابيق ومن يقدم هل إلرعاية إلطبية إإ

 إلأرسة إلتعياميت إلتالية:

 

 ليلريض



 

 

 عزل نفسك عن إلأشخاص إلآخرين يف إملزنلإ

خاصًا بك جيب أأن تبقى يف غرفة منفصةل عن إلأشخاص إلآخرين دإخل إملزنل قدر إملس تطاع  كام جيب أأن تس تخدم حاممًا 

ن   أأمنن ذكل إإ

 تصل هاتفيًا ابلطبيب قبل زايرتهإ

خباره اببطبيبك إخلاص قبل موعدك إلطيب، جيب عييك إالتصال هاتفيًا  صابتك وإإ بعدو  فريوس كوروان إملسبب حلامل إإ

عىل إختاذ خطوإت متنع إنتقال إلعدو  إلعاميني يف منتب إلطبيب تالزمة إلرشق إلأوسط إلتنفس ية  هذه إخلطوة سسساعد مل 

 للأشخاص إلآخرين  

 

 مق ابرتدإء كاممة طبية

ذإ  آخرين وأأيضًا عند زايرة إلطبيب إملعاجل  إإ ال كنت جيب عييك إرتدإء كاممة طبية عند توإجدك يف غرفة وإحدة مع أأشخاص أ

ذإ توإجدوإ معك يف نفس إلغرفة يقميون تس تطيع إرتدإء كاممة طبية، جيب عىل من   معك إرتدإء وإحدة إإ

 

 أأو إلعطس إلسعالمق بتغطية مفك وأأنفك عند 

أأو إلعطس، كمننك تغطية مفك وأأنفك ابس تخدإم أأكامم إلثوب إذلي ترتديه   إلسعالمق بتغطية مفك وأأنفك بوإسطة منديل عند 

لقاء إملناديل إملس تعلةل يف  حاكم سةل هملالتمق ابإ مق ابس تعامل ابملاء وإلصابون أأو  ك عىل إلفور، ومق بغسل يدقابةل ليغيق ابإ

   حيتوي عىل إلنحول دون إس تخدإم إملاء  معقم لييدين 

 

 إغسل يديك

ذإ معقم لييدين   كمنن إس تخدإم إملطهرسل يديك بشلك منتظم بوإسطة إملاء وإلصابون إإحرص عىل غ  حيتوي عىل إلنحول إإ

ذإ مل تنن يدك مسسخة بشلك وإحض كمنن رؤيته  جتنب ملس إلعينني وإلأنف وإلفم إملطهر مل يتوإفر إملاء وإلصابون  دون أأو إإ

  إليدين غسل

 



 

 

 إملزنلية إلأدوإتجتنب مشاركة 

آخر مع ورشإشف جتنب مشاركة إلصحون وأأكوإب إلرشب وأأوإين إلطعام وإملناشف  إلأشخاص إلآخرين إلرسير وأأي غرض أ

  وبعد إس تخدإم هذه إلأغرإض، جيب عييك غسيها جيدًإ ابملاء إدلإئف وإلصابون  زنل إمليف 

 

 تعياميت ملقديم إلرعاية إلطبية وأأفرإد إلأرسة

ذإ كنت تعيش  حد مع يف إملزنل إإ صابهتا إحلاالت إملرضية إليت  إإ بفريوس كوروان إملسبب ملتالزمة إلرشق إلأوسط يشسبه يف إإ

 ، جيب عييك فعل إلآيت: ليحاةل لها إلرعاية إلالزمةكنت تقوم بتقدمي أأو  إلتنفس ية

خلاصة إلرعاية إلصحية إإتباع تعياميت مزود عرب مساعدة إلشخص إملريض قدرتك عىل تأأكد من فهلك إلتام ومد   ■

إملوجودة يف وإحلصول عىل إلأدوية ، جيب عييك مساعدة إملريض عىل رشإء مس تيزمات إملزنلوتناول إلأدوية   ابلرعاية

ىل  اتإلوصف  الاحتياجات إلشخصية تيبية إلطبية، ابالإضافة إإ

  كمثل توإجدمه رضورة لرعاية إملريض نإلأشخاص إذليدإخل إملزنل فقط جيب أأن يبقى  ■

ذإ مل ينن ذكل متاحًا، جيب عيهيم إالإقامة يف ينبغي  – آخر  وإإ عىل ابيق أأفرإد إلأرسة أأن يقميوإ يف مزنل أأو مسنن أ

ذإ أأمنن إس تخدإم حامم منفصلينبغي غرفة أأخر ، أأو الابتعاد عن إلشخص إملريض قدر إالإماكن     إإ

  جيب منع إلزوإر إذلين ال كمثل توإجدمه رضورة من إلبقاء يف إملزنل –

يبتعد كبار إلسن ومن دلهيم مشالك يف إجلهاز إملناعي أأو ظروف حصية معينة عن إملرىض، مبا يف ذكل جيب أأن  –

 حاالت أأمرإض إلقيب إملزمنة وأأمرإض إللكى وإلرئتني ومرىض إلسنري 

ىل إملساحات إملشرتكة يف إملزنل وذكل عرب تشغيل منيف إلهوإء أأو فتحيرىج إلتأأكد من  ■  تدفق إلهوإء بصورة جيدة إإ

 إلنوإفذ 

دم إملريض وسوإئل إجلسم إخلاصة به أأو مالمسة يرىج إرتدإء كاممة طبية وردإء طيب وقفازإت عند إلتعامل مع أأو  ■

 إالإفرإزإت مثل إلعرق وإليعاب وإلبيغم وإخملاط إلأنفي وإلقيء وإلبول وإلربإز  



 

 

عادة إس تخدإهمم مرة جيب إلتخيص من إلناممة إلطبية وإلردإء إلطيب وإلقفازإت بعد إس تخدإهمم   – يرىج عدم إإ

 أأخر  

 غسل يديك فورًإ عقب نزع إلناممة إلطبية وإلقفازإت وإلردإء إلطيبإ –

ذإ معقم لييدين حرص عىل غسل يديك بشلك منتظم بوإسطة إملاء وإلصابون  كمنن إس تخدإم إ ■ حيتوي عىل إلنحول إإ

ذإ مل تنن يدك مسسخة بشلك وإحض كم دون  نن رؤيته  جتنب ملس إلعينني وإلأنف وإلفممل يتوإفر إملاء وإلصابون أأو إإ

 .غسل إليدين

جتنب مشاركة إلأدوإت إملزنلية  جيب عييك عدم مشاركة إلصحون وأأكوإب إلرشب وأأوإين إلطعام وإملناشف  ■

آخر مع إملرىض إذلين ورشإشف  صابهتم إلرسير وأأي غرض أ بفريوس كوروان إملسبب ملتالزمة إلرشق يشسبه يف إإ

 إلتنفس ية  وبعد إس تخدإم إملريض لهذه إلأغرإض، جيب عييك غسيها جيدًإ ابملاء إدلإئف وإلصابون إلأوسط 

مجيع إلأسطح إليت كمنن  ف ملسها بشلك يويم  كام جيب تنظيوإلأدوإت إليت يمتإملنشوفة مق بسنظيف مجيع إلأسطح  ■

آاثر لدلم أأو سوإئل إجلسم أأو إالإفرإزإت   أأن حتتوي عىل أ

 قفازإت وإلردإء إلطيب أأثناء تنظيف هذه إلأسطحإلابرتدإء مق  –

مثل إلطاوالت إجلانبية وهيلك إلرسير وابيق أأاثث تمت مالمس هتا عادًة إليت إملنشوفة بسنظيف إلأسطح يوميًا مق  –

 إلسائل إخملففة )يس تخدم مقدإر وإحد منسوإئل إلتعقي أأو إلعادية ابس تخدإم إملنظفات إملزنلية وذكل  ،غرفة إلنوم

أأو إلعادية إمحلام وأأسطح إملرحاض بشلك يويم بوإسطة إملنظفات إملزنلية  فمقدإرًإ من إملاء(  مق بسنظي 99 مقابل

 مقادير من إملاء(  9مع إلسائل إخملففة )يس تخدم مقدإر وإحد من سوإئل إلتعقي 

 غسل إملالبس جيدإ ■

آاثرإً ل إملالبس وأأغطية إلأرس  مق فورًإ بزنع وغس –  لدلم أأو سوإئل إجلسم أأو إالإفرإزإت  ة إليت حتلل أ

  عند محل إلأغرإض إمليوثة  إغسل يديك فورًإ بعد نزع إلقفازإت مق ابرتدإء قفازإت –

  مق بتففيفها ابس تخدإم فجفف إملالبس إلأغرإض ابملاء إدلإئف وإملوإد إملنظفة لأطول وقت ممنن مثإغسل  –



 

 

وعاء حممك إلغيق قبل وضعها مع ميوثة أأخر  مت إس تخدإهما يف  أأغرإضأأي قفاز أأو كاممة أأو ردإء طيب أأو أأي ضع  ■

 إلنفاايت إملزنلية إلأخر   إغسل يديك فورًإ بعد إلتعامل مع هذه إلأغرإض 

 :إتبع إالإرشادإت إخلاصة ابلتعامل مع إملريض عن قرب وإملذكورة أأدانه ■

 

 إلرعاية إلصحيةفجال يف ملن يتعاميون مع إملرىض عن قرب مبا يف ذكل إلعاميني 

ذإ كنت تتوإصل صابته بفريوس كوروان إملسبب ملتالزمة  إإ إلرشق إلأوسط إلتنفس ية، عن قرب مع خشص مريض يشسبه يف إإ

 :جيب عييك

 

آخر يوم يومًا إبتدإًء من  02مرإقبة وضعك إلصحي ملدة  ■  نسبه للأعرإض إلتالية: ت فيه مع إملريض  إتوإصيأ

 و أأكرث(  يرىج قياس درجة حرإرة جسلك مرتني يوميادرجة أأ  83إرتفاع درجة إحلرإرة ) –

 إلسعال –

 ضيق إلتنفس –

آالم إجلسم وإلهتاب إحليق وإلصدإع وإالإسهال  – جيب مرإقبة بعض إلأعرإض إملبنرة إلأخر  مثل إلرعشة وأ

 وإلغثيان/إلقيء وإلرحش 

ىل إالتصال  ذإ ظهرت دليك بعض هذه إلأعرإض، جيب إتباع إالإرشادإت إلوقائية إملذكورة ابلأعىل، ابالإضافة إإ يف ابلطبيب إإ

خباره ابحلامل تعرضك لعدو  فريوس بطبيبك إخلاص وقبل موعدك إلطيب، جيب عييك إالتصال هاتفيًا  وقت ممنن  أأرسع وإإ

عىل إختاذ خطوإت متنع إنتقال إلطبيب س ية  هذه إخلطوة سسساعد منتب كوروان إملسبب ملتالزمة إلرشق إلأوسط إلتنف 

   إطيب من طبيبك إالتصال بوزإرة إلصحة إلعدو  للأشخاص إلآخرين  

ذإ مل تنن تعاين من أأي أأعرإض، تس تطيع الا ■ مثل إذلهاب إإىل إلعلل أأو إملدرسة  س مترإر يف ممارسة أأنشطتك إليوميةإإ

 أأو إلأماكن إلعامة إلأخر  


