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On 31 December 2019, the WHO China Country Office was informed of
cases of pneumonia of unknown etiology (unknown cause) detected in
Wuhan City, Hubei Province of China. (COVID-19) was identified as the
causative virus by Chinese authorities on 7 January.
Common signs of infection include:
Respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing
difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia and severe
acute respiratory syndrome.
Risk Assessment:
Current information indicates that local health risks from this virus are
considered high at this time, proactive precautions have been taken
including:
− The epidemiological situation is closely monitored through
communication with the World Health Organization. The Ministry's pan
and Control Center manages and coordinates the event preparedness
and response.
− In coordination with the Civil Aviation Authority, travel to and from
affected countries is restricted.
− MoH and national CDC issues COVID-19 Guidelines to healthcare
workers and workers at the Points of Entry on the management of this
suspected cases.
Tips for travelers:
− Avoid contact with animals (live or dead), animal products or visiting
animal markets.
− Avoid contact with people with respiratory symptoms.
If symptoms of a respiratory infection appear, you should:
− Stay at home and avoid mixing with others.
− Request health care, by contacting the health service by phone and
provide them with travel history.
− Do not travel while having symptoms.
− Cover the mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing.
− Clean hands by washing them for at least 20 seconds with soap and
water, or with alcohol sterilizers.
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 تم إبالغ المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في الصين بحاالت االلتهاب،2019  ديسمبر31 في
الرئوي المسبب لمرض غير معروف (سبب غير معروف) تم اكتشافه في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى
. يناير7  وتم إ عالن فيروس كورونا جديد على أنه الفيروس المسبب من قبل السلطات الصينية في.الصينية
. الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس:هي األعراض التنفسية الحادة:األعراض الشائعة للعدوى
. يمكن أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة،في الحاالت األكثر شدة
:تقييم المخاطر
المعلومات الحالية تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس تعتبر عالية في هذا الوقت لذلك
:تم اتخاذ احتياطات استباقية للتأهب مع منظمة الصحة العالمية تشمل
 مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية ويتولى مركز القيادة والتحكم−
.بالوزارة إدارة وتنسيق االستعداد واالستجابة للحدث
. التنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييد حركة السفر من وإلى عدة دول ينشط فيها الوباء−
 إعداد دليل صحي للتعامل مع الحاالت المشتبهة (الدليل اإلرشادي) وتجهيز الفحوصات المخبرية−
.الالزمة
. ال يوجد حاليا ً عالج وال لقاح محدد لهذا الفيروس−
: نصائح للمسافرين
 تجنب االتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول−
.الحيوانات
،إذا ظهرت أعراض اإلصابة بعدوى تنفسية,  تجنب االتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية−
:فينبغي
. البقاء في المنزل وتجنب االختالط باآلخرين−
 باالتصال بمقدم الخدمة الصحية هاتفيا وإعطاء معلومات متعلقة بالسفر،ً  طلب الرعاية الصحية فورا−
.واألعراض
. عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية−
. تغطية الفم واألنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس−
 ثانية على األقل بالماء والصابون أو بالمعقمات20  المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة−
.الكحولية

