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General Questions & Answers about Covid-19 

 )كورونا( بشكل عام 19أسئلة واجوبة حول مرض كوفيد 

 
1. What is a Coronavirus? 

 

Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in 

animals or humans. In humans, several coronaviruses are known to cause 

respiratory infections ranging from the common cold to more severe 

diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently discovered 

coronavirus causes coronavirus disease COVID-19. 

 ؟ ما هو فيروس كورونا .1

كبيرة من الفيروسات قد تسبب المرض في الحيوانات واإلنسان ومن المعروف الفيروسات التاجية هي عائلة 

سابقاً أن العديد من الفيروسات التاجية تسبب التهابات الجهاز التنفسي التي تتراوح من التهابات بسيطة إلى 

( ،ومتالزمة الجهاز التنفسي MERSأمراض أكثر حدة مثل متالزمة الشرق األوسط للجهاز التنفسي )

 ( هو أحدث األمراض التاجية التي تصيب اإلنسان.COVID-19( ،و )SARSلحادة )ا

 

2. What is COVID-19? 

 

COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered 

coronavirus. This new virus and disease were unknown before the outbreak 

began in Wuhan, China, in December 2019. COVID-19 is now a pandemic 

affecting many countries globally. 

 ( ؟COVID-19ما هو مرض ) .2

هو مرض معِد يسببه الفيروس التاجي الذي تم إكتشافه حديثاً ،كان هذا الفيروس وهذا المرض غير 

جائحة تأثرت به معظم ،وأصبح اآلن  2019الصين في ديسيمبر -معروفين قبل بدء تفشي المرض في وهان

 دول العالم.
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3. What are the symptoms of COVID-19? 

 

The most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough, and 

tiredness. Other symptoms that are less common and may affect some 

patients include aches and pains, nasal congestion, headache, 

conjunctivitis, sore throat, diarrhea, loss of taste or smell or a rash on skin 

or discoloration of fingers or toes. These symptoms are usually mild and 

begin gradually. Some people become infected but only have very mild 

symptoms. 

Most people (about 80%) recover from the disease without needing hospital 

treatment. Around 1 out of every 5 people who gets COVID-19 becomes 

seriously ill and develops difficulty breathing. Older people, and those with 

underlying medical problems like high blood pressure, heart and lung 

problems, diabetes, or cancer, are at higher risk of developing serious 

illness. However, anyone can catch COVID-19 and become seriously ill. 

People of all ages who experience fever and/or cough associated with 

difficulty breathing/shortness of breath, chest pain/pressure, or loss of 

speech or movement should seek medical attention immediately. If 

possible, it is recommended to call the health care provider or facility first, 

so the patient can be directed to the right clinic. 

 ؟COVID-19 ما هي أعراض .3

هي الحمى والسعال الجاف والتعب. تشمل األعراض األخرى  COVID-19 األعراض األكثر شيوًعا لـ

شيوًعا والتي قد تؤثر على بعض المرضى األوجاع واآلالم واحتقان األنف والصداع والتهاب الملتحمة  األقل

والتهاب الحلق واإلسهال وفقدان الطعم أو الرائحة أو طفح جلدي على الجلد أو تغير لون األصابع أو أصابع 

 ً شخاص بالعدوى ولكن لديهم أعراض األ عندما يصاب القدم. عادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا

 .خفيفة للغاية

 1٪( من المرض دون الحاجة إلى عالج في المستشفى. يصاب حوالي 80يتعافى معظم األشخاص )حوالي 

 بمرض خطير ويواجه صعوبة في التنفس. كبار السن ،  COVID-19 أشخاص مصابين بـ 5من كل 
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ل ارتفاع ضغط الدم ، مشاكل القلب والرئة ، السكري ، أو وأولئك الذين يعانون من مشاكل طبية كامنة مث

 السرطان ، هم أكثر عرضة لإلصابة بمرض خطير. ومع ذلك ، يمكن ألي شخص التقاط

 

 COVID-19  ويصاب بمرض خطير. يجب على األشخاص من جميع األعمار الذين يعانون من الحمى و

أو ألم / ضغط الصدر أو فقدان الكالم أو الحركة التماس  أو السعال المرتبط بصعوبة التنفس / ضيق التنفس /

العناية الطبية على الفور. إذا كان ذلك ممكنًا ، يوصى باالتصال بمقدم أو مرفق الرعاية الصحية أوالً ، حتى 

 .يمكن توجيه المريض إلى العيادة المناسبة
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4. What should I do if I have COVID-19 symptoms and when should I seek 

a medical care? 

 

If you have minor symptoms, such as a slight cough or a mild fever, there 

is generally no need to seek medical care. Stay at home, self-isolate and 

monitor your symptoms. Follow national guidance on self-isolation. 

However, if you have high fever it is important that you do not ignore 

symptoms of fever. Seek medical help. When you attend the health facility 

wear a mask if possible, keep at least 1-meter distance from other people 

and do not touch surfaces with your hands. If it is a child who is sick help 

the child sticks to this advice. 

Seek immediate medical care if you have difficulty breathing or 

pain/pressure in the chest. If possible, call your health care provider in 

advance, so he/she can direct you to the right health facility. 

 ؟ ماذا علي أن أفعل إذا كان لدي أعراض كورونا ؟ ومتى يجب أن أبحث عن رعاية طبية .4

بشكل عام لطلب  إذا كنت تعاني من أعراض طفيفة ، مثل السعال البسيط أو الحمى الخفيفة ، فليس هناك حاجة

واتبع إرشادات وزارة الصحة ،وإذا كانت نفسك وراقب أعراضك ،عزل ابق في المنزل والرعاية الطبية. إ

الحرارة مرتفعة المهم أن ال تتجاهل الحرارة وإذهب إلى العيادة الصحية ،وارتدي قناعاً واحتفظ بمسافة متر 

 على األقل بينك وبين األشخاص اآلخرين ،وال تلمس األسطح بيديك. 

مات ،واطلب الرعاية الفورية إذا كنت تعاني وإذا كان المريض طفالً فساعد الطفل على اإللتزام بهذه التعلي

من صعوبة في التنفس أو ألم/ضغط في الصدر واتصل بطبيبك حتى يتمكن من توجيهك إلى المكان الصحي 

  المناسب. 
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5. How does COVID-19 spread? 

 

People can catch COVID-19 from others who have the virus. The disease 

spreads primarily from person to person through small droplets from the 

nose or mouth, which are expelled when a person with COVID-19 coughs, 

sneezes, or speaks. These droplets are relatively heavy, do not travel far 

and quickly sink to the ground. People can catch COVID-19 if they breathe in 

these droplets from a person infected with the virus.  This is why it is 

important to stay at least 1 meter) away from others. These droplets can 

land on objects and surfaces around the person such as tables, doorknobs 

and handrails.  People can become infected by touching these objects or 

surfaces, then touching their eyes, nose or mouth.  This is why it is 

important to wash your hands regularly with soap and water or clean with 

alcohol-based hand rub. 

WHO is assessing ongoing research on the ways that COVID-19 is spread 

and will continue to share updated findings. 

 كيف ينتشر فيروس الكورونا ؟ .5

يمكن لألشخاص إلتقاط العدوى من اآلخرين المصابين حيث أن الفيروس ينتقل من شخص آلخر بشكل أساسي 

تخرج مع السعال والعطاس والكالم ،والرذاذ إجماالً من خالل الرذاذ الخارج من فم وأنف المصاب والتي 

ثقيل نسبياً وال ينتقل بعيداً ويهبط بسرعة على األرض أو األسطح المجاورة ،ولهذا يطلب من الشخص اإلبتعاد 

متراً على األقل عن الشخص اآلخر ،كما أن قطرات الرذاذ يمكن أن تالمس الطاولة ومقابض األبواب 

تنتقل العدوى بطريقة غير مباشرة من خالل مالمسة هذه األسطح ومن ثم لمس العيون  والدرابزين وممكن أن

أو األنف أو الفم ،ولهذا يطلب من الشخص أن يغسل يديه بإستمرار بالماء والصابون وتنظيف األسطح 

 بالكحول.

تقوم و س( ،COVID-19تقوم منظمة الصحة العالمية بعمل العديد من األبحاث حول انتشار فيروس )

 بمشاركة المعلومات المحدثة. 
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6. Can COVID-19 be caught from person who has no symptoms? 

 

COVID-19 is mainly spread through respiratory droplets expelled by 

someone who is coughing or has other symptoms such as fever or 

tiredness. Many people with COVID-19 experience only mild symptoms. This 

is particularly true in the early stages of the disease. It is possible to catch 

COVID-19 from someone who has just a mild cough and does not feel ill. 

Some reports have indicated that people with no symptoms can transmit 

the virus. It is not yet known how often it happens. WHO is assessing 

ongoing research on the topic and will continue to share updated findings. 

 هل يمكن أخذ العدوى بفيروس كورونا من شخص مصاب ال يوجد عليه أعراض ؟ .6

ينتقل المرض بشكل أساسي من خالل الرذاذ للشخص المصاب والخارج منه بواسطة السعال ،والعديد من 

وال يشعروا بالمرض والعديد من التقارير أشارت إلى أن المرض ينتقل خفيفة المرضى توجد لديهم أعراض 

تقوم منظمة الصحة العالمية بعمل العديد من األبحاث من هؤالء إلى اآلخرين وغير معروف كيف يتم ذلك. 

 .( ،و ستقوم بمشاركة المعلومات المحدثةCOVID-19فيروس )الحول 

 

7. How can we protect others and ourselves if we don’t know who is 

infected? 

 

Practicing hand and respiratory hygiene is important at ALL times and is 

the best way to protect others and yourself. 

When possible maintain at least a 1 meter distance between yourself and 

others. This is especially important if you are standing by someone who is 

coughing or sneezing.  Since some infected persons may not yet be 

exhibiting symptoms or their symptoms may be mild, maintaining a physical 

distance with everyone is a good idea if you are in an area where COVID-19 

is circulating.  
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 كيف يمكن الوقاية من المرض وحماية اآلخرين من أخذ العدوى ؟ .7

يدين بإستمرار وإستخدام الكمامة ،ومنع الرذاذ من الوصول لك أو إلى اآلخرين الحفاظ على النظافة بغسل ال

 ،مع أفضل الطرق لحماية أنفسنا وحماية غيرنا.

اآلخر يقوم بالسعال أو العطاس ،ونظراً حافظ على مسافة متر بينك وبين اآلخرين وخاصة إذا كان الشخص 

تكون األعراض لديهم خفيفة فاإلبتعاد مسافة متر  إلى أن بعض المصابين ال تظهر عليهم األعراض أو قد

 بين الشخص واآلخر هي أفضل وسيلة للوقاية خاصة في المناطق التي ينتشر فيها هذا الوباء.

 

8. What should I do if I have come in close contact with someone who has 

COVID-19? 

 

If you have been in close contact with someone with COVID-19, you may be 

infected. 

Close contact means that you live with or have been in settings of less than 

1 meter from those who have the disease. In these cases, it is best to stay 

at home. 

However, if you have fever it is important that you do not ignore symptoms 

of fever. Seek medical help. When you attend the health facility wear a mask 

if possible, keep at least 1 meter distant from other people and do not touch 

surfaces with your hands. If it is a child who is sick help the child stick to 

this advice. 

If you have no symptoms, please do the following: 

 If you become ill, even with very mild symptoms you must self-isolate. 

 Even if you don’t think you have been exposed to COVID-19 but develop 

symptoms, then self-isolate and monitor yourself. 

 You are more likely to infect others in the early stages of the disease 

when you just have mild symptoms; therefore early self-isolation is 

very important. 
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 If you do not have symptoms, but have been exposed to an infected 

person, self-quarantine for 14 days. 

 If you have definitely had COVID-19 (confirmed by a test) self-isolate 

for 14 days even after symptoms have disappeared as a precautionary 

measure – it is not yet known exactly how long people remain 

infectious after they have recovered. Follow national advice on self-

isolation. 

 ( ؟COVID-19ماذا يجب أن أفعل إذا كنت على إتصال وثيق مع شخص مصاب بمرض ) .8

إذا تم إتصالك بشخص مصاب بالمرض فمن المحتمل أن تكون قد أصبت من اإلختالط المباشر بمعنى أنك 

من األفضل وعلى أي اختلطت بمصاب أو مصابين بمسافة أقل من واحد متر بينك وبينهم ،وفي هذه الحالة 

حال إن كان لديك حرارة بأن ال تتجاهلها ،وخذ جميع اإلجراءات الوقائية عندما تراجع المراكز الصحية 

 ،وإذا كان المريض طفالً ساعده على أخذ هذه اإلجراءات الوقائية.اإللتزام بلبس الكمامة  اصةوخ

 وإذا لم تظهر عليك األعراض يرجى القيام بالتالي :

 ت عليك أي أعراض حتى لو كانت خفيفة إعزل نفسك.إذا ظهر 

إذا إعتقدت أنه لم يكن لديك إتصال بأشخاص مصابين وظهرت عليك أعراض إعزل نفسك وراقب  

 نفسك.

قد تعدي اآلخرين في بداية ظهور األعراض لذا فإنه من األفضل أن تقوم بعزل نفسك حتى وإن لم  

 يوماً(. 14ك عزل نفسك لمدة )تظهر عليك أي أعراض وإختلطت بمصابين فعلي

يوماً( حتى لو اختفت األعراض قبل ذلك ،واتبع 14إذا كان فحصك إيجابياً إعزل نفسك لمدة ) 

 نصائح وزارة الصحة.

 

9. What does it mean to self-isolate? 

 

Self-isolation is an important measure taken by those who have COVID-19 

symptoms to avoid infecting others in the community, including family 

members. 

Self-isolation is when a person who is experiencing fever, cough or other 

COVID-19 symptoms stays at home and does not go to work, school or public 

places. This can be voluntarily or based on his/her health care provider’s 

recommendation. However, if you live in an area with malaria or dengue 

fever it is important that you do not ignore symptoms of fever.  
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Seek medical help. When you attend the health facility wear a mask if 

possible, keep at least 1 meter distant from other people and do not touch 

surfaces with your hands. If it is a child who is sick help the child stick to 

this advice. 

If you do not live in an area with malaria or dengue fever please do the 

following: 

If a person is in self-isolation, it is because he/she is ill but not severely ill 

(requiring medical attention): 

 Have a large, well-ventilated with hand-hygiene and toilet facilities 

 If this is not possible, place beds at least 1 meter apart 

 Keep at least 1 meter from others, even from your family members 

 Monitor your symptoms daily 

 Isolate for 14 days, even if you feel healthy 

 If you develop difficulty breathing, contact your healthcare provider 

immediately – call them first if possible 

 Stay positive and energized by keeping in touch with loved ones by 

phone or online, and by exercising yourself at home. 

 عني العزلة الذاتية؟تماذا  .9

العزلة الذاتية هي إجراء مهم يتخذه أولئك الذين يعانون من أعراض كورونا لتجنب إصابة اآلخرين في 

 المجتمع ، بما في ذلك أفراد األسرة.

في العزلة الذاتية هي عندما يبقى الشخص الذي يعاني من الحمى أو السعال أو أعراض كورونا األخرى 

المنزل وال يذهب إلى العمل أو المدرسة أو األماكن العامة. يمكن أن يكون ذلك طوعيًا أو بناًء على توصية 

مقدم الرعاية الصحية الخاص به. ومع ذلك ، إذا كنت تعيش في منطقة مصابة بالمالريا أو حمى الضنك ، 

حضر إلى المنشأة الصحية ، ارتد قناًعا فمن المهم أال تتجاهل أعراض الحمى اطلب المساعدة الطبية عندما ت

إذا كان . إن أمكن ، ابق على مسافة متر واحد على األقل من األشخاص اآلخرين وال تلمس األسطح بيديك 

 الطفل مريًضا ، فساعد الطفل على االلتزام بهذه النصيحة.

 : إذا كنت تعيش في منطقة مصابة بالمالريا أو حمى الضنك ،يرجى القيام بما يلي
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 إذا كان الشخص في حالة عزل ذاتي ،فذلك ألنه مريض ولكنه ليس مريض بدة )يتطلب عناية طبية(. 

 يجب أن يكون هناك مساحة كبيرة وجيدة التهوية مع نظافة اليدين ومرافق المرحاض. 

 إذا لم يكن ذلك ممكناً ،فيجب أن يكون هناك مسافة ال تقل عن المتر بين كل سرير واآلخر. 

 بمسافة متر واحد على األقل مع اآلخرين حتى أفراد عائلتك.احتفظ  

 راقب أعراضك يومياً. 

 يوماً( حتى وإن كنت تشعر بصحة جيدة.14اعزل نفسك لمدة ) 

إذا واجهت صعوبة في التنفس ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور )اتصل به رأساً  

 إذا أمكن(.

خالل البقاء على اتصال مع أحبائك عن طريق الهاتف أو عبر حافظ على إيجابيتك وحيويتك من  

 .اإلنترنت ،وممارسة ذلك من خالل البيت

 

10. What should I do if I have no symptoms, but I think I have been exposed 

to COVID-19? What does it mean to self-quarantine? 

 

To self-quarantine means to separate yourself from others because you 

have been exposed to someone with COVID-19 even though you, yourself, 

do not have symptoms. During self-quarantine you monitor yourself for 

symptoms. The goal of the self-quarantine is to prevent transmission. Since 

people who become ill with COVID-19 can infect people immediately self-

quarantine can prevent some infections from happening. 

In this case: 

 Have a large, well-ventilated single room with hand hygiene and toilet 

facilities. 

 If this is not available place beds at least 1 meter apart. 

 Keep at least 1-metre distance from others, even from your family 

members. 

 Monitor your symptoms daily. 

 Self-quarantine for 14 days, even if you feel healthy. 
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 If you develop difficulty breathing, contact your healthcare provider 

immediately – call them first if possible. 

 Stay positive and energized by keeping in touch with loved ones by 

phone or online, and by exercising yourself at home. 

ماذا يجب أن أفعل إذا لم أعاني من أعراض ، لكني أعتقد أنني تعرضت لمرض كورونا؟ ماذا يعني  .10

 لذاتي؟للحجر ا

يعني الحجر الصحي الذاتي أن تفصل نفسك عن اآلخرين ألنك تعرضت لشخص مصاب بالكورونا على 

الرغم من أنك ال تعاني من أعراض. أثناء الحجر الصحي ، تراقب نفسك بحثًا عن األعراض. الهدف من 

كورونا يمكن أن الحجر الصحي الذاتي هو منع انتقال العدوى. بما أن األشخاص الذين يصابون بمرض 

 .يصيبوا األشخاص على الفور ، فإن الحجر الصحي الذاتي يمكن أن يمنع حدوث بعض العدوى

 :في هذه الحالة

 احصل على غرفة مفردة كبيرة جيدة التهوية مع نظافة اليدين ومرافق المرحاض 

 .على بُعد متر واحد على األقلالسرير إذا لم يكن ذلك متاًحا ، فضع  

 .فة متر واحد على األقل من اآلخرين ، حتى من أفراد عائلتكحافظ على مسا 

 راقب أعراضك يوميًا 

 يوًما ، حتى إذا كنت تشعر بصحة جيدة 14الحجر الصحي لمدة  

اتصل به  -إذا واجهت صعوبة في التنفس ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور  

 .إذا أمكنفوراً 

من خالل البقاء على اتصال مع أحبائك عن طريق الهاتف أو عبر  حافظ على إيجابيتك وحيويتك 

 .المنزلذلك من خالل اإلنترنت ، وممارسة 

 

11. What difference between self-isolation, self-quarantine and distancing? 

 

Quarantine means restricting activities or separating people who are not ill 

themselves but may have been exposed to COVID-19. The goal is to prevent 

spread of the disease at the time when people just develop symptoms. 

Isolation means separating people who are ill with symptoms of COVID-19 

and may be infectious to prevent the spread of the disease. 

Physical distancing means being physically apart. WHO recommends 

keeping at least 1-metre distance from others. This is a general measure  
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that everyone should take even if they are well with no known exposure to 

COVID-19. 
 العزلة الذاتية والحجر الذاتي واالبتعاد؟ما الفرق بين  .11

فيروس تعرضوا ل ولكنهم قد الحجر الصحي يعني تقييد األنشطة أو فصل األشخاص الذين ليسوا مرضى

 تظهر فيه األعراض عليهم.الهدف هو منع انتشار المرض في الوقت الذي كورونا ،

 .عدية لمنع انتشار المرضالعزلة تعني فصل األشخاص المصابين بأعراض كورونا وقد تكون م

توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على مسافة متر واحد على ، التباعد اإلجتماعي يعني التباعد الجسدي

أنهم قد  هذا إجراء عام يجب على الجميع اتخاذه حتى لو كانوا بحالة جيدة دون أن يعرفوا،األقل من اآلخرين 

 تعرضوا لفيروس كورونا. 

 

12. Can children or adolescents catch COVID-19? 

 

Research indicates that children and adolescents are just as likely to 

become infected as any other age group and can spread the disease. 

Evidence to date suggests that children and young adults are less likely to 

get severe disease, but severe cases can still happen in these age groups. 

Children and adults should follow the same guidance on self-quarantine 

and self-isolation if there is a risk they have been exposed or are showing 

symptoms. It is particularly important that children avoid contact with older 

people and others who are at risk of more severe disease. 

 ؟ يأخذوا العدوىلألطفال أو المراهقين أن هل يمكن  .12

تشير األبحاث إلى احتمال إصابة األطفال والمراهقين بالعدوى مثل أي فئة عمرية أخرى ويمكن أن ينشر 

 .المرض

اآلن إلى أن األطفال والشباب أقل عرضة لإلصابة بمرض شديد ، ولكن الحاالت الشديدة  تشير األدلة حتى

 .في هذه الفئات العمرية نادراً جداً  يمكن أن تحدث

قد تعرضوا  وايجب على األطفال والبالغين اتباع نفس اإلرشادات المتعلقة بالحجر الذاتي والعزلة الذاتية إذا كان

من المهم بشكل خاص أن يتجنب األطفال االتصال بكبار السن وغيرهم ، أعراضت عليهم رظهأو للفيروس 

 حدة. من المعرضين لخطر اإلصابة بأمراض أكثر
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13. What can I do to protect myself and prevent the spread of disease? 

 

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available on 

the WHO website and through your national and local public health 

authority. Most countries around the world have seen cases of COVID-19 

and many are experiencing outbreaks. Authorities in China and some other 

countries have succeeded in slowing their outbreaks. However, the 

situation is unpredictable so check regularly for the latest news. 

You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by 

taking some simple precautions: 

 Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based 

hand rub or wash them with soap and water. Why? Washing your 

hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills 

viruses that may be on your hands. 

 Maintain at least 1 meter distance between yourself and others. Why? 

When someone coughs, sneezes, or speaks they spray small liquid 

droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you are 

too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 

virus if the person has the disease. 

 Avoid going to crowded places. Why? Where people come together in 

crowds, you are more likely to come into close contact with someone 

that has COVID-19 and it is more difficult to maintain physical distance 

of 1 meter. 

 Avoid touching eyes, nose and mouth. Why? Hands touch many 

surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can 

transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus 

can enter your body and infect you. 

 Make sure you, and the people around you, follow good respiratory 

hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent 

elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the used 

tissue immediately and wash your hands. Why? Droplets spread virus.  
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By following good respiratory hygiene, you protect the people around 

you from viruses such as cold, flu and COVID-19. 

 Stay home and self-isolate even with minor symptoms such as cough, 

headache, mild fever, until you recover. Have someone bring you 

supplies. If you need to leave your house, wear a mask to avoid 

infecting others. Why? Avoiding contact with others will protect them 

from possible COVID-19 and other viruses. 

 If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical 

attention, but call by telephone in advance if possible and follow the 

directions of your local health authority. Why? National and local 

authorities will have the most up to date information on the situation 

in your area. Calling in advance will allow your health care provider 

to quickly direct you to the right health facility. This will also protect 

you and help prevent spread of viruses and other infections. 

 Keep up to date on the latest information from trusted sources, such 

as WHO or your local and national health authorities. Why? Local and 

national authorities are best placed to advise on what people in your 

area should be doing to protect themselves. 

 ؟ما الذي يمكنني فعله لحماية نفسي ومنع انتشار المرض .13

كن على علم بآخر المعلومات حول تفشي كورونا ، المتاحة على موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنت 

أنحاء العالم حاالت كورونا ومن خالل هيئة الصحة العامة الوطنية والمحلية. شهدت معظم البلدان في جميع 

والعديد منها يعاني من تفشي المرض. نجحت السلطات في الصين وبعض الدول األخرى في إبطاء تفشيها. 

 .ومع ذلك ، فإن الوضع ال يمكن التنبؤ به ، لذا تحقق بانتظام من آخر األخبار

 

 :الحتياطات البسيطةيمكنك تقليل فرص اإلصابة بالعدوى أو نشر كورونا عن طريق اتخاذ بعض ا

ما بالماء والصابون. غسلهبالكحول أو  ينقم بتنظيف يديك بشكل منتظم وشامل باستخدام فرك اليد 

غسل اليدين بالصابون والماء أو باستخدام فرك اليدين بالكحول يقتل الفيروسات التي قد ألن ؟  لماذا

 .تكون على يديك
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عل شخص ما أو يعطس ؟ عندما يسوبين اآلخرين. لماذا األقل بينك حافظ على مسافة متر واحد على  

فيروس. إذا كنت المن أنفه أو فمه قد تحتوي على تخرج سائلة صغيرة  رذاذ قطراتأو يتحدث فإن 

التنفس ، بما في ذلك فيروس كورونا إذا كان الشخص مصابًا  أخذ الرذاذ من خالل قريبًا جًدا ، يمكنك

 .بالمرض

؟ عندما يجتمع الناس في حشود ، من المرجح أن تكون كن المزدحمة. لماذا اب إلى األماتجنب الذه 

متر مع األشخاص  على اتصال وثيق مع شخص لديه كورونا ومن الصعب الحفاظ على مسافة

 .اآلخرين

؟ تلمس األيدي العديد من األسطح ويمكنها التقاط سة العينين واألنف والفم. لماذا تجنب مالم 

لتلوث ، يمكن أن تنقل اليدين الفيروس إلى عينيك أو أنفك أو فمك. من هناك ، الفيروسات. بمجرد ا

 .يمكن للفيروس أن يدخل جسمك ويصيبك

احرصي على اتباع النظافة الجيدة للجهاز التنفسي ، ومن حولك. وهذا يعني تغطية فمك وأنفك بمرفقك  

. ثم تخلص من بما فيها المحارم الورقية أو استخدام الكمامة أو أنسجة ثني عند السعال أو العطس

ً أو حامالً للفيروس فإنك ؟ مة على الفور واغسل يديك. لماذا األنسجة المستخد من إذا كنت مصابا

خالل اتباع النظافة الصحية التنفسية الجيدة ، فإنك تحمي األشخاص من حولك من الفيروسات مثل 

 .ناالبرد واإلنفلونزا وكورو

عزل نفسك حتى مع أعراض بسيطة مثل السعال والصداع والحمى الخفيفة حتى أابق في المنزل و 

بحاجة إلى مغادرة منزلك ، فارتِد  تتعافى. اطلب من شخص ما أن يحضر لك المستلزمات. إذا كنت

حتمل ؟ تجنب االتصال باآلخرين سيحميهم من فيروس كورونا المكمامة لتجنب إصابة اآلخرين. لماذا 

 .والفيروسات األخرى

إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس ، فاطلب العناية الطبية ، ولكن اتصل هاتفياً مقدًما  

؟ ستحصل السلطات الوطنية والمحلية على ت السلطة الصحية المحلية. لماذا إن أمكن واتبع تعليما

مقدم الرعاية الصحية الخاص بمقدًما  أحدث المعلومات حول الوضع في منطقتك. سيسمح االتصال

بك بتوجيهك بسرعة إلى المرفق الصحي المناسب. سيحميك هذا أيًضا ويساعد على منع انتشار 

 .الفيروسات وااللتهابات األخرى

الصحية المحلية مواكبة آخر المعلومات من مصادر موثوقة ، مثل منظمة الصحة العالمية أو السلطات  

لسلطات المحلية والوطنية في وضع أفضل لتقديم المشورة بشأن ما يجب على ؟ اوالوطنية. لماذا 

 .الناس في منطقتك القيام به لحماية أنفسهم
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14. Is there a vaccine, drug or treatment for COVID-19? 

 

While some western, traditional or home remedies may provide comfort 

and alleviate symptoms of mild COVID-19, there are no medicines that have 

been shown to prevent or cure the disease. WHO does not recommend self-

medication with any medicines, including antibiotics, as a prevention or cure 

for COVID-19. However, there are several ongoing clinical trials of both 

western and traditional medicines. WHO is coordinating efforts to develop 

vaccines and medicines to prevent and treat COVID-19 and will continue to 

provide updated information as soon research results become available. 

The most effective ways to protect yourself and others against COVID-19 are 

to: 

 Clean your hands frequently and thoroughly 

 Avoid touching your eyes, mouth and nose 

 Cover your cough with the bend of elbow or tissue. If a tissue is used, 

discard it immediately and wash your hands 

 Maintain a distance of at least 1 meter from others 

 هل هناك لقاح أو دواء أو عالج للكورونا؟ .14

في حين أن بعض العالجات الغربية أو التقليدية أو المنزلية قد توفر الراحة وتخفف من أعراض كورونا 

لصحة العالمية بالتطبيب الذاتي الخفيفة ، ال توجد أدوية ثبت أنها تمنع أو تشفي المرض. ال توصي منظمة ا

ومع ذلك ، هناك العديد من  .Corona مع أي أدوية ، بما في ذلك المضادات الحيوية ، كوقاية أو عالج لـ

التجارب السريرية الجارية لكل من األدوية الغربية والتقليدية. تقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود 

ة والعالج من كورونا وستواصل تقديم معلومات محدثة بمجرد أن تتاح نتائج لتطوير اللقاحات واألدوية للوقاي

 .البحوث

 :هي Corona أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك واآلخرين من

 .نظف يديك بشكل متكرر وكامل 

 .تجنب لمس عينيك وفمك وأنفك 

على الفور واغسل  . إذا تم استخدام منديل ، تخلص منهبمنديل نحنى الكوع أو بمقم بتغطية السعال  

 أو استخدم الكمامة. يديك

 .حافظ على مسافة ال تقل عن متر واحد عن اآلخرين 
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15. Does WHO recommend wearing medical masks to prevent the spread of 

COVID-19? 

 

Currently, there is not enough evidence for or against the use of masks 

(medical or other) in healthy individuals in the wider community. However, 

WHO is actively studying the rapidly evolving science on masks and 

continuously updates its guidance. 

Medical masks are recommended primarily in health care settings, but can 

be considered in other circumstances (see below). 



 

 21 

 

Medical masks should be combined with other key infection prevention and 

control measures such as hand hygiene and physical distancing. 

 هل توصي منظمة الصحة العالمية بارتداء أقنعة طبية لمنع انتشار كورونا؟ .15

 ً يل كاف على أو ضد استخدام األقنعة )الطبية أو غيرها( في األفراد األصحاء في المجتمع ، ال يوجد دل حاليا

حول األقنعة وتقوم بتحديث بجميع التطورات العالمية األوسع. ومع ذلك ، تدرس منظمة الصحة العالمية 

 .باستمرار اإرشاداته

يوصى باستخدام األقنعة الطبية في المقام األول في أماكن الرعاية الصحية ، ولكن يمكن النظر فيها في ظروف 

للوقاية من العدوى ومكافحتها مثل األساسية يجب الجمع بين األقنعة الطبية وغيرها من اإلجراءات ،أخرى 

 .نظافة اليد واإلبعاد الجسدي

 Healthcare workers: 

 

Why? Medical masks and respirators such as N95, FFP2 or equivalent 

are recommended for and should be reserved for, healthcare workers 

while giving care to patients. Close contact with people with 

suspected or confirmed COVID-19 and their surrounding environment 

are the main routes of transmission, which means healthcare 

workers are the most exposed. 

 الصحية : عمال الرعاية 

الطبية من هذا النوع وأجهزة التنفس ،لماذا ينصح باستخدام األقنعة  N95أو  FFP2الكمامات الطبية من نوع 

أثناء تقديم الرعاية للمرضى ،حيث أن االتصال الوثيق ( في مجال الرعاية الصحية COVID-19للوقاية من )

مع األشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالمرض والبيئة المحيطة بهم هم الطرق الرئيسية إلنتقال المرض ،مما 

 يعني ان العاملين في مجال الرعاية الصحية هم األكثر تعرضاً لإلصابة بالمرض.

 

 People who are sick and exhibiting symptoms of COVID-19: 

 

Why? Anyone who is sick, with mild symptoms such as muscle aches, 

slight cough, sore throat or fatigue, should isolate at home and use a 

medical mask according to WHO’s recommendation on home care of 

patients with suspected COVID-19. Coughing, sneezing or talking can 

generate droplets that cause, can spread the infection.  
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These droplets can reach the face of others nearby and land on the 

surrounding environment. If an infected person coughs, sneezes, or 

talks while wearing a medical mask, this can help to protect those 

nearby from infection. If a sick person needs to go to a health facility 

they should wear a medical mask. 

 : األشخاص الذين يعانون من مرض كورونا ويظهر عليهم أعراض 

م في العضالت أو سعال طفيف أو ؟ يجب على أي شخص مريض يعاني من أعراض خفيفة مثل آاللماذا 

وفقًا لتوصية منظمة الصحة كمامة طبية في المنزل ويستخدم نفسه التهاب في الحلق أو إرهاق أن يعزل 

 العالمية بشأن الرعاية المنزلية لمرضى يشتبه في إصابتهم بالكورونا. السعال أو العطس أو التحدث يمكن أن

يمكن أن تصل هذه القطرات إلى وجه اآلخرين القريبين الل الرذاذ يولد قطرات تسبب انتشار العدوى ،من خ

قد يساعد الكمامة ارتداء ،وتهبط على البيئة المحيطة. إذا قام شخص مصاب بالسعال أو العطس أو التحدث 

 .ذلك في حماية األشخاص القريبين

 الطبية. الكمامةإذا احتاج الشخص المريض للذهاب إلى مرفق صحي ، فيجب عليه ارتداء  

 

 Anyone taking care of a person at home who is sick with COVID-19: 

 

Why? Those caring for individuals who are sick with COVID-19 should 

wear a medical mask for protection. Again, close, frequent and 

prolonged contact with someone with COVID-19 puts caretakers at 

high risk. National decision makers may also choose to recommend 

medical mask use for certain individuals using a risk-based approach. 

This approach takes into consideration the purpose of the mask, risk 

of exposure and vulnerability of the wearer, the setting, the feasibility 

of use and the types of masks to be considered. 
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 : أي شخص يعتني بشخص في المنزل مريض بالكورونا 

للحماية. مرة أخرى الكمامة الطبية كورونا ارتداء لمصابون باللماذا ا؟ يجب على أولئك الذين يرعون األفراد ا

، االتصال الوثيق والمتكرر والمطول مع شخص مصاب بالكورونا يعرض مقدمي الرعاية لخطر كبير. قد 

ن باستخدام نهج قائم على ألفراد معينيالكمامة الطبية يختار صناع القرار الوطنيون أيًضا التوصية باستخدام 

إذا كان  ، وخطر التعرض وضعف مرتديهاالكمامة االعتبار الغرض من عين يأخذ هذا النهج في، المخاطر

من األشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة أو من الذين يشكون من ضعف المناعة وكذلك المتقدمين 

 .التي يجب مراعاتهاالكمامات وجدوى االستخدام وأنواع ، ،واإلعداد في العمر

 

16. How to properly wear a medical mask? 

 

If you choose to wear a mask: 

a) Before touching the mask, clean hands with an alcohol-based hand 

rub or soap and water 

b) Take the mask and inspect it for tears or holes. 

c) Orient which side is the top side (where the metal strip is). 

d) Ensure the proper side of the mask faces outwards (the colored side). 

e) Place the mask to your face. Pinch the metal strip or stiff edge of the 

mask so it moulds to the shape of your nose. 

f) Pull down the mask’s bottom so it covers your mouth and your chin. 

g) Do not touch the mask while you are wearing it for protection. 

h) After use, take off the mask with clean hands; remove the elastic 

loops from behind the ears while keeping the mask away from your 

face and clothes, to avoid touching potentially contaminated surfaces 

of the mask. 

i) Discard the mask in a closed bin immediately after use. Do not reuse 

the mask. 

j)  Perform hand hygiene after touching or discarding the mask – Use 

alcohol-based hand rub or, if visibly soiled, wash your hands with soap 

and water. 
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Be aware that there is a global shortage of medical masks (both surgical 

masks and N95 masks). These should be reserved as much as possible for 

health care workers. 

Remember that masks are not a substitute for other, more effective ways 

to protect yourself and others against COVID-19 such as frequently washing 

your hands, covering your cough with the bend of elbow or tissue and 

maintain a distance of at least 1 meter from others.  

Follow the advice of your national health authority on the use of masks. 

 كيفية ارتداء القناع الطبي بشكل صحيح؟ .16

 :إذا اخترت ارتداء قناع

 .أو بالماء والصابوناليدين بالكحول قبل لمس القناع ، نظف اليدين بفرك  

 ثقوب أو فتحات.خذ القناع وافحصه للتأكد من عدم وجود  

 .أي جانب هو الجانب العلوي )حيث يوجد الشريط المعدني( قم بتوجيه 

 .تأكد من أن الوجه الصحيح للقناع متجه للخارج )الجانب الملون( 

 .أنفكيغطي الشريط المعدني أو حافة القناع الصلبة بحيث  اسحب )شَد( ضع القناع على وجهك 

 .اسحب الجزء السفلي من القناع ألسفل بحيث يغطي فمك وذقنك 

 .تلمس القناع أثناء ارتدائه للحمايةال  

لقناع بعد االستخدام ، قم بإزالة القناع بأيد نظيفة. قم بإزالة الحلقات المرنة من خلف األذنين مع إبقاء ا 

 حتى ال تتلوث من القناع.تجنب لمس األسطح بعيًدا عن وجهك ومالبسك ، و

 .تعيد استخدام القناع تخلص من القناع في حاوية مغلقة مباشرة بعد االستخدام. ال 

اغسل يديك بالماء  الكحول أواستخدم فرك اليدين ب -أو التخلص منه اليدين بعد لمس القناع  بتنظيفقم  

 .والصابون

يجب حجزها قدر اإلمكان  (N95) أقنعة جراحية وأقنعة) كن على علم بوجود نقص عالمي في األقنعة الطبية

 .للعاملين في مجال الرعاية الصحية

ر أن األقنعة ليست بديالً عن طرق أخرى أكثر فعالية لحماية نفسك واآلخرين من كورونا مثل غسل يديك تذك

الكوع أو األنسجة والحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد  بمنحنىالسعال  فمك عند بشكل متكرر ، وتغطية

 .من اآلخرين

  .األقنعةاتبع نصيحة السلطة الصحية الوطنية الخاصة بك حول استخدام 
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17. How long does it take after exposure to COVID-19 to develop symptoms? 

 

The time between exposure to COVID-19 and the moment when symptoms 

start is commonly around five to six days but can range from 1 – 14 days. 

 للظهور بعد التعرض للكورونا ؟كم من الوقت تستغرق األعراض  .17

األعراض عادةً ما تكون من خمسة إلى ستة أيام بعد التعرض للعدوى ،ولكن يمكن أن ها تبدأ في مدة التيال

 يوماً. 14إلى  1( إلى فترة حضانة تتراوح بين COVID-19يحتاج )
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18. What is the connection between COVID-19 and animals? 

 

COVID-19 is spread through human-to-human transmission. 

We already know a lot about other viruses in the coronavirus family and 

most of these types of viruses have an origin in animals. The COVID-19 virus 

(also called SARS-CoV-2) is a new virus in humans. The possible animal 

source of COVID-19 has not yet been confirmed but research is ongoing. 

WHO continues to monitor the latest research on this and other COVID-19 

topics and will update, as new findings are available 

 ما هي العالقة بين كورونا والحيوانات؟ .18

 .ن خالل انتقال العدوى من إنسان إلى إنسانينتشر كورونا م

نحن نعرف بالفعل الكثير عن الفيروسات األخرى في عائلة الفيروسات التاجية ومعظم هذه األنواع من 

( هو فيروس COV-2)  SARS يسمى أيًضا سارس الفيروسات لها أصل في الحيوانات. فيروس كورونا

 .حيواني المحتمل للكورونا ولكن البحث مستمرلم يتم بعد تأكيد المصدر ال جديد في البشر

تواصل منظمة الصحة العالمية رصد أحدث األبحاث حول هذا الموضوع وغيره من مواضيع كورونا وسوف 

 يتم تحديثها ، حيث تتوفر نتائج جديدة

 

19. Can I catch COVID-19 from my pet or other animals? 

 

Several dogs and cats (domestic cats and tigers) in contact with infected 

humans have tested positive for COVID-19. In addition, ferrets appear to be 

susceptible to the infection. In experimental conditions, both cats and 

ferrets were able to transmit infection to other animals of the same species. 

However, there is no evidence that these animals can transmit the disease 

to humans and spread COVID-19. COVID-19 is mainly spread through 

droplets produced when an infected person coughs, sneezes, or speaks. 

Minks raised in farms have also been detected with the virus. Most likely, 

they have been infected by farm workers. In a few instances, the minks that 

were infected by humans have transmitted the virus to other people. These 

are the first reported cases of animal-to-human transmission.  



 

 27 

 

It is still recommended that people who are sick with COVID-19 and people 

who are at risk limit contact with companion and other animals. When 

handling and caring for animals, basic hygiene measures should always be 

implemented. This includes hand washing after handling animals, their food 

or supplies, as well as avoiding kissing, licking or sharing food. 

WHO continues to monitor the latest research on this and other COVID-19 

topics and will update as new findings are available. 

 ت األليفة أو الحيوانات األخرى؟هل يمكنني التقاط كورونا من الحيوانا .19

ثبت أنها إيجابية لمرض  العديد من الكالب والقطط )القطط المنزلية والنمور( التي تالمس البشر المصابين

باإلضافة إلى ذلك ، يبدو أن النمس عرضة لإلصابة. في الظروف التجريبية ، كانت كل من القطط ، كورونا

الحيوانات األخرى من نفس النوع. ومع ذلك ، ال يوجد دليل على أن والقوارض قادرة على نقل العدوى إلى 

 دماالرذاذ الناتج عنهذه الحيوانات يمكن أن تنقل المرض إلى البشر وينتشر كورونا بشكل رئيسي من خالل 

 .يسعل شخص مصاب أو يعطس أو يتحدث

في المزارع. على األرجح ، أصيبوا من قبل عمال  صيبت بالفيروس المنك التي أ حيوان تم الكشف عن

إلى أشخاص آخرين. من العمال  في حاالت قليلة ، نقلت حيوانات المنك التي أصابها الفيروس  و المزارع

 .هذه هي الحاالت المبلغ عنها األولى النتقال العدوى من الحيوان إلى اإلنسان

 

يحدون  اإلصابة من كورونا واألشخاص المعرضين لخطرال يزال من المستحسن أن المرضى الذين يعانون 

عند التعامل مع الحيوانات ورعايتها ، يجب دائًما تنفيذ تدابير النظافة واالحيوانات األخرى ب االتصالمن 

، باإلضافة إلى  استخدام منتجاتها طعامها أوإاألساسية. وهذا يشمل غسل اليدين بعد التعامل مع الحيوانات أو 

 قبيل أو لعق الطعام أو مشاركته تجنب الت

تواصل منظمة الصحة العالمية رصد أحدث األبحاث حول هذا الموضوع وغيره من مواضيع كورونا وسوف 

 تحديثها عند توفر نتائج جديدة. يتم

 

20. How long does the virus survive on surfaces? 

 

The most important thing to know about coronavirus on surfaces is that 

they can easily be cleaned with common household disinfectants that will 

kill the virus. Studies have shown that the COVID-19 virus can survive for 

up to 72 hours on plastic and stainless steel, less than 4 hours on copper 

and less than 24 hours on cardboard.  
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As, always clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them 

with soap and water. Avoid touching your eyes, mouth, or nose. 

 الفيروس حياً على األسطح؟ الى متى يبقى .20

بسهولة باستخدام مطهرات منزلية شائعة أهم شيء يجب معرفته عن الفيروس التاجي هو أنه يمكن تنظيفه 

ساعة  72تقتل الفيروس. أظهرت الدراسات أن فيروس كورونا يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 

ساعة على الورق  24ساعات على النحاس وأقل من  4على البالستيك والفوالذ المقاوم للصدأ ، وأقل من 

 .المقوى

تجنب لمس عينيك أو فمك ، ما بالماء والصابونيديك باستخدام الكحول أو اغسله وكما هو الحال دائًما ، نظف

.أو أنفك  

 

21. How to grocery shop safely? 

 

When grocery shopping, keep at least 1-metre distance from others and 

avoid touching your eyes, mouth and nose. If possible, sanitize the handles 

of shopping trolleys or baskets before shopping. Once home, wash your 

hands thoroughly and also after handling and storing your purchased 

products. 

There is currently no confirmed case of COVID-19 transmitted through food 

or food packaging. 

 بأمان؟قالة بالبكيف تتسوق  .21

متر على األقل عن اآلخرين وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك. إن  1عند التسوق في البقالة ، احتفظ بمسافة 

أمكن ، قم بتعقيم مقابض عربات التسوق أو السالل قبل التسوق. بمجرد الوصول إلى المنزل ، اغسل يديك 

 .وتخزينهاجيًدا وأيًضا بعد التعامل مع المنتجات التي تم شراؤها 

 .ةال يوجد حاليا حالة مؤكدة من كورونا تنتقل عن طريق األغذية أو تغليف المواد الغذائي
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22. How to wash fruits and vegetables? 

 

Fruits and vegetables are important components of a healthy diet. Wash 

them the same way you should do under any circumstance: before handling 

them, wash your hands with soap and water. Then, wash fruits and 

vegetables thoroughly with clean water, especially if you eat them raw. 
 كيف تغسل الفواكه والخضروات؟ .22

الطريقة التي يجب أن تفعلها تعد الفواكه والخضروات مكونات مهمة في النظام الغذائي الصحي. اغسلها بنفس 

تحت أي ظرف: قبل التعامل معها ، اغسل يديك بالماء والصابون. ثم اغسل الفواكه والخضروات جيًدا بالماء 

 .النظيف ، خاصة إذا كنت تأكلها نيئة

 

23. Are antibiotics effective in preventing or treating COVID-19? 

 

No. Antibiotics do not work against viruses; they only work on bacterial 

infections. COVID-19 is caused by a virus, so antibiotics do not work. 

Antibiotics should not be used as a means of prevention or treatment of 

COVID-19. 

In hospitals physicians will sometimes use antibiotics to prevent or treat 

secondary bacterial infections which can be a complication of COVID-19 in 

severely ill patients. They should only be used as directed by a physician to 

treat a bacterial infection. 

 هل المضادات الحيوية فعالة في منع أو عالج كورونا؟ .23

( يسببه COVID-19)اللتهابات البكتيرية. لفقط  تستخدم دات الحيوية ال تعمل ضد الفيروساتال. المضا

لة للوقاية أو العالج المضادات الحيوية كوسي ،ويجب أال تستخدم المضادات الحيويةتستخدم فيروس ، لذا ال 

ع أو عالج االلتهابات يستخدم األطباء في بعض األحيان المضادات الحيوية لمنشفيات في المستمن كورونا ،

يجب ي المرضى المصابين بأمراض شديدة ،البكتيرية الثانوية التي يمكن أن تكون من مضاعفات كورونا ف

 .استخدامها فقط حسب توجيهات الطبيب لعالج العدوى البكتيرية
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24. Can I catch COVID-19 from the faeces of someone with the disease? 

 

While initial investigations suggest the virus may be present in faeces in 

some cases, to date, there have not been reports of faecal-oral 

transmission of COVID-19. Additionally, there is no evidence to date on the 

survival of the COVID-19 virus in water or sewage. 

WHO is assessing ongoing research on the ways COVID-19 is spread and 

will continue to share new findings on this topic. 

 ؟المرض من خالل براز شخص مصابهل يمكنني التقاط  .24

حاالت ، حتى اآلن في حين تشير التحقيقات األولية إلى أن الفيروس قد يكون موجوًدا في البراز في بعض ال

ال يوجد دليل حتى اآلن الجهاز الهضمي باإلضافة إلى ذلك ، عن طريق المرض ، لم ترد تقارير عن انتقال

 .على بقاء فيروس كورونا في الماء أو الصرف الصحي

الجديدة تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم البحوث الجارية حول طرق انتشار كورونا وستواصل تبادل النتائج 

 .حول هذا الموضوع

 

25. Is COVID-19 a bacteria or virus? 

 

The new coronavirus is a respiratory virus which spreads primarily through 

droplets generated when an infected person coughs or sneezes, or through 

droplets of saliva or discharge from the nose. To protect yourself, clean 

your hands frequently with an alcohol-based hand rub or wash them with 

soap and water. 

 بكتيريا أم فيروس؟( COVID-19هل ) .25

COVID-19  الرذاذ المتولد هو فيروس تنفسي ينتشر بشكل أساسي من خالل والفيروس التاجي الجديد هو

 نفسك،لحماية ، األنفت اللعاب أو اإلفرازات من أو من خالل قطرا المصاب أو يعطسندما يسعل الشخص ع

 .ا بالماء والصابونمالكحول أو اغسلهبنظف يديك بشكل متكرر باستخدام فرك اليدين 
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26. How dangerous is COVID-19? 

 

Although for most people COVID-19 causes only mild illness, it can make 

some people very ill. More rarely, the disease can be fatal. Older people and 

those with pre- existing medical conditions (such as high blood pressure, 

heart problems or diabetes) appear to be more vulnerable. 

 ما مدى خطورة كورونا؟ .26

بعض لمعظم األشخاص ، إال أنه يشكل خطراً على كورونا يسبب مرًضا خفيفًا فيروس على الرغم من أن 

يمكن أن يكون المرض مميتًا. يبدو أن كبار السن ، وأولئك الذين يعانون وحاالت نادرة ، وهذه  األشخاص 

موجودة مسبقًا )مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو السكري( أكثر عرضة  مرضيةمن حاالت 

 ر.طللخ

 

27. Can COVID-19 spread through food? 

 

It is highly unlikely that people can got COVID-19 from food or food 

packaging. COVID-19 is a respiratory illness and the primary transmission 

route is through person-to- person contact and through direct contact with 

respiratory droplets generated when an infected person coughs or sneezes. 

 

There is no evidence to date of viruses that cause respiratory illnesses 

being transmitted via food or food packaging. Coronaviruses cannot 

multiply in food; they need an animal or human host to multiply. 

 هل يمكن أن ينتشر كورونا من خالل الطعام ؟ .27

ام أو تغليف المواد الغذائية. كورونا من المستبعد جًدا أن يتمكن الناس من الحصول على كورونا من الطع

مرض تنفسي ، وطريق االنتقال األساسي يكون من خالل االتصال من شخص آلخر ومن خالل االتصال 

.شخص مصاب يعطس أو يتكلمالناتجة عندما يسعل أو )الرذاذ( المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي  

لطعام أو ب أمراض الجهاز التنفسي تنتقل عن طريق االفيروسات التي تسب ان  ال يوجد دليل حتى اآلن علىو

إلى مضيف حيوان ت التاجية أن تتكاثر في الطعام ؛والفيروس يحتاج ال يمكن للفيروساتغليف المواد الغذائية و

 .أو إنسان للتكاثر
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28. Is headache a symptom of the coronavirus disease? 

 

Yes. The virus can cause a range of symptoms, from ranging from mild 

illness to pneumonia. Symptoms of the disease are fever, cough, sore throat 

and headaches. 

 هل الصداع من أعراض الكورونا؟ .28

االلتهاب الرئوي. يمكن أن يسبب الفيروس مجموعة من األعراض ، بدًءا من المرض الخفيف إلى نعم. 

 .أعراض المرض هي الحمى والسعال والتهاب الحلق والصداع

 

 

29. Does heat kill the coronavirus? 

 

Heat at 56°C kills the SARS coronavirus at around 10000 units per 15 min 

(quick reduction). 
 هل تقتل الحرارة الفيروس التاجي؟ .29

دقيقة )تخفيض  15وحدة لكل  10000تقتل فيروس السارس التاجي بحوالي درجة مئوية  56الحرارة عند 

 .سريع(

 

 

30. Can the coronavirus disease spread through sewage? 

 

There is no evidence that the COVID-19 virus has been transmitted via 

sewerage systems with or without wastewater treatment. 

 أن ينتشر مرض فيروس التاجية عن طريق الصرف الصحي ؟ هل يمكن .30

ال يوجد دليل على أن فيروس كورونا قد تم نقله عبر أنظمة الصرف الصحي مع أو بدون معالجة مياه الصرف 

 ي.الصح
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31. Is the coronavirus disease more severe than the flu? 

 

COVID-19 causes more severe disease than seasonal flu. 

 

While many people globally have built up immunity to seasonal flu strains, 

COVID-19 is a new virus to which no one has immunity. That means more 

people are susceptible to infection, and some will suffer severe disease. 

 

Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases have died. By comparison, 

seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected. 

 أكثر شدة من االنفلونزا؟( COVID-19) 19كوفيدهل مرض  .31

 (COVID-19 )أكثر خطورة من األنفلونزا الموسمية يتسبب بمرض. 

 

على مستوى العالم قد اكتسبوا مناعة ضد سالالت اإلنفلونزا الموسمية ، فإن في حين أن العديد من األشخاص 

عرضة لإلصابة اكثر يعني أن المزيد من الناس  ال يوجد مناعه ضده عند احد  وهذا يروس جديد كورونا هو ف

 .، وأن البعض سيعاني من مرض شديد

 عنها. وبالمقارنة ، تقتل األنفلونزا ٪ من حاالت كورونا المبلغ 3.4على الصعيد العالمي ، توفي حوال

 ٪ من المصابين1الموسمية أقل من 

 

 

32. What is the recovery time for the coronavirus disease? 

 

Using available preliminary data, the median time from onset to clinical 

recovery for mild cases is approximately 2 weeks and is 3-6 weeks for 

patients with severe or critical disease. 

 ( ؟COVID-19) 19كم يحتاج المريض للشفاء من فيروس كوفيد  .32

إلى التعافي السريري للحاالت  بداية األعراض باستخدام البيانات األولية المتاحة ، فإن متوسط الفترة من

ً من و  سبوعينارب األالخفيفة هو ما يق أسابيع للمرضى الذين يعانون من أمراض شديدة أو  6-3 تقريبا

 .حرجة
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33. Who is at risk for coronavirus? 

People of all ages can be infected by the new coronavirus (COVID19). Older 

people, and people with pre-existing medical conditions (such as obesity, 

asthma, diabetes, heart disease) appear to be more vulnerable to becoming 

severely ill with the virus. 

WHO advises people of all ages to take steps to protect themselves from 

the virus, for example by following good hand hygiene and good respiratory 

hygiene. 

 ( ؟19المعرضون لخطر اإلصابة بالفيروس التاجي )كوفيد من هم  .33

يمكن أن يصاب الناس من جميع األعمار بالفيروس التاجي الجديد. يبدو أن كبار السن واألشخاص الذين 

يعانون من حاالت طبية موجودة مسبقًا )مثل السمنة والربو ومرض السكري وأمراض القلب( أكثر عرضة 

 .الفيروسلمضاعفات 

 

منظمة الصحة العالمية الناس من جميع األعمار باتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من الفيروس ، على  تنصح

 اآلخرين. عنواستخدام الكمامة والحفاظ على مسافة متر  سبيل المثال من خالل اتباع نظافة اليدين الجيدة
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34. Should coronavirus disease patients be isolated in hospitals? 

 

WHO advises that all confirmed cases, even mild cases, should be isolated 

in health facilities, to prevent transmission and provide adequate care. 

But we recognize that many countries have already exceeded their 

capacity to care for mild cases in dedicated health facilities. In that 

situation, countries should prioritize older patients and those with 

underlying conditions. 

 هل ينبغي عزل مرضى فيروس كورونا في المستشفيات؟ .34

تنصح منظمة الصحة العالمية بضرورة عزل جميع الحاالت المؤكدة ، حتى الحاالت الخفيفة ، في المرافق 

 .الصحية ، لمنع انتقالها وتوفير الرعاية المناسبة

لكننا ندرك أن العديد من البلدان قد تجاوزت بالفعل قدرتها على رعاية الحاالت الخفيفة في المرافق الصحية 

المخصصة. في هذه الحالة ، يجب على الدول إعطاء األولوية للمرضى األكبر سنا والذين يعانون من 

 مرضية مزمنة.حاالت 

 

35. Can I breastfeed my child if I am severely ill with coronavirus disease? 

If you are severely ill with COVID-19 or suffer from other complications 

that prevent you from caring for your infant or continuing direct 

breastfeeding, express milk to safely provide breastmilk to your infant. 

If you are too unwell to breastfeed or express breastmilk, you should 

explore the possibility of relactation (restarting breastfeeding after a gap), 

wet nursing (another woman breastfeeding or caring for your child). 

 ؟(19)كوفيد  إرضاع طفلي إذا كنت مريًضا بشدة بمرض فيروس التاجي هل يمكنني .35

إذا كنت مصابًا بشدة بمرض كورونا أو تعاني من مضاعفات أخرى تمنعك من رعاية طفلك أو االستمرار 

 .في الرضاعة الطبيعية المباشرة ، فاعصر الحليب لتوفير حليب األم لطفلك بأمان

 إلرضاعه عند إرضاع طفلك أو عصر الحليب، فيجب عليك العودةن وال تستطيعيجًدا  إذا كنت مريضة

 .امرأة أخرى من )إعادة بدء الرضاعة الطبيعية بعد حدوث فجوة( ، أو الرضاعة  ذلك إمكانية حدوث  
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36.Can babies get the Coronavirus disease? 

 

We know it is possible for people of any age to be infected with the virus, 

but so far there are relatively few cases of COVID-19 reported among 

children. 
 ؟(19)كوفيد  هل يمكن أن يصاب األطفال بمرض الفيروس التاجي .36

نحن نعلم أنه من الممكن أن يصاب األشخاص من أي عمر بالفيروس ، ولكن حتى اآلن هناك عدد قليل 

 اإلصابة بالكورونا بين األطفالنسبيًا من حاالت 

 

37. Can the Coronavirus survive on surfaces? 

 

It is not certain how long the virus that causes COVID-19 survives on 

surfaces, but it seems likely to behave like other coronaviruses. A recent 

review of the survival of human coronaviruses on surfaces found large 

variability, ranging from 2 hours to 9 days  

 

The survival time depends on a number of factors, including the type of 

surface, temperature, relative humidity and specific strain of the virus. 

 على األسطح؟هل يمكن للفيروس التاجي أن يعيش  .37

ليس من المؤكد مدة بقاء الفيروس الذي يسبب كورونا على األسطح ، ولكن يبدو أنه من المحتمل أن 

يتصرف مثل الفيروسات التاجية األخرى. وجدت مراجعة حديثة لبقاء الفيروسات التاجية البشرية على 

 أيام 9األسطح تغيًرا كبيًرا يتراوح من ساعتين إلى 

 

على عدد من العوامل ، بما في ذلك نوع السطح ودرجة الحرارة والرطوبة  الفيروسبقاء يعتمد وقت 

 وساللة الفيروس.النسبية 
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38. Can you contract the coronavirus disease by touching a surface? 

 

People could catch COVID-19 by touching contaminated surfaces or 

objects – and then touching their eyes, nose or mouth. 

 هل يمكن أن تصاب بمرض الفيروس التاجي عن طريق لمس السطح؟ .38

 .ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم -يمكن للناس التقاط كورونا عن طريق لمس األسطح أو األشياء الملوثة 

 

39.Can I get the Coronavirus disease from swimming in a swimming pool? 

 

Swimming in a well-maintained, properly chlorinated pool is safe. 

However, it is advisable to stay away from al crowded areas including 

crowded swimming pools. Keep 1 meter distance from people who sneeze 

or cough even in a swimming area. 

 بمرض الفيروس التاجي من السباحة في حمام السباحة؟ هل يمكنني اإلصابة .39

الصيانة ومكلور بشكل آمن هي آمنة. ومع ذلك ، فمن المستحسن االبتعاد عن المناطق دائم السباحة في مسبح 

المزدحمة بما في ذلك حمامات السباحة المزدحمة. حافظ على مسافة متر واحد من األشخاص الذين يعطسون 

 .منطقة السباحةأو يسعلون حتى في 

 

40. Is the elderly more vulnerable to the Coronavirus disease? 

 

The COVID-19 pandemic is impacting the global population in drastic ways. 

In many countries, older people are facing the most threats and 

challenges at this time. 

 

Although all age groups are at risk of contracting COVID-19, older people 

face significant risk of developing severe illness if they contract the 

disease due to physiological changes that come with ageing and potential 

underlying health conditions. 
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 لإلصابة بمرض التاجي؟ هل المسنون أكثر عرضة .40

يواجه المسنون في العديد من البلدان أكبر حيث  مختلفة  ؤثر جائحة كورونا على سكان العالم بطرقت

 من الجائحة وخطر اإلصابة. التهديدات والتحديات

ا ، فإن كبار السن يواجهون خطًرا إلصابة بالكورونلخطر ا على الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة

إذا أصيبوا بالمرض بسبب التغيرات الفسيولوجية التي تأتي مع  )مضاعفات( مرض شديدر لظهور أكب

 من أمراض مزمنة. الشيخوخة والظروف الصحية الكامنة المحتملة

 

41. Is the Coronavirus disease a pandemic? 

 

COVID-19 can be characterized as a pandemic. This is due to the rapid 

increase in the number of cases outside China over the past 2 weeks that 

has affected a growing number of countries. 

 ( جائحة ؟19هل مرض فيروس التاجي )كوفيد  .41

يمكن وصف كورونا بأنه جائحة. ويرجع ذلك إلى الزيادة السريعة في عدد الحاالت خارج الصين على مدى 

.ن الماضيين التي أثرت على عدد متزايد من البلداناألسبوعي  

 

42. What is the usual body temperature in Coronavirus disease patients? 

 

The normal human body temperature remains around 36.5°C to 37°C, 

regardless of the external temperature or weather. The most effective 

way to protect yourself against the new coronavirus is by frequently 

cleaning your hands with alcohol-based hand rub or washing them with 

soap and water. 

 ؟( 19)كوفيد  ما هي درجة حرارة الجسم المعتادة في مرضى فيروس التاجية .42

درجة مئوية ، بغض النظر  37درجة مئوية إلى  36.5والي تبقى درجة حرارة جسم اإلنسان الطبيعية ح

عن درجة الحرارة الخارجية أو الطقس. الطريقة األكثر فعالية لحماية نفسك من فيروسات التاجية الجديدة 

 هي تنظيف يديك بشكل متكرر بفرك اليدين بالكحول أو غسلها بالماء والصابون
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43. Is there any risk if I breastfeed my baby if I have COVID-19? 

 

At present, data are not sufficient to conclude vertical transmission of 

COVID-19 through breastfeeding. In infants, the risk of COVID-19 infection 

is low; the infection is typically mild or asymptomatic, while the 

consequences of not breastfeeding and separation between mother and 

child can be significant. 

 

At this point it appears that COVID-19 in infants and children represents a 

much lower threat to survival and health than other infections that 

breastfeeding is protective against. 

 هل هناك خطر إذا أرضعت طفلي إذا كان لدي كورونا؟ .43

يكون و ال توجد دالئل على انتقال المرض من خالل الرضاعة )من األم إلى الطفل(في الوقت الحاضر ،

خطر اإلصابة بالكورونا منخفًضا ، وعادة ما تكون العدوى خفيفة أو عديمة األعراض ، في حين أن عواقب 

 تأثيراتها السلبية أكثر بكثير.عدم الرضاعة الطبيعية والفصل بين األم والطفل يمكن أن تكون 

 

بكثير للبقاء والصحة مقارنة  في هذه المرحلة ، يبدو أن كورونا عند الرضع واألطفال يمثلون تهديًدا أقل

 .بالعدوى األخرى التي تحميها الرضاعة الطبيعية

 

44. Can the Coronaviruses be transmitted between animals and people? 

 

Coronaviruses are zoonotic, meaning they are transmitted between 

animals and people. Detailed investigations found that SARS-CoV was 

transmitted from civet cats to humans and MERS-CoV from dromedary 

camels to humans. Several known coronaviruses are circulating in 

animals that have not yet infected humans. 

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, 

shortness of breath and breathing difficulties. In more severe cases, 

infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, 

kidney failure and even death. 
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 هل يمكن أن تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والناس؟ .44

مما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والناس. ووجدت التحقيقات ، المنشأ  حيوانيةالفيروسات التاجية هي أمراض 

من اإلبل الجمل إلى البشر.  MERS-CoV ينتقل من قطط الزباد إلى البشر و CoV - التفصيلية أن السارس

 .لم تصيب البشر بعدتنتشر العديد من الفيروسات التاجية المعروفة في الحيوانات التي 

 

تشمل العالمات الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات التنفس. 

في الحاالت األكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة والفشل 

 .الكلوي وحتى الموت

 

 

45. Can cold weather and snow prevent the coronavirus disease? 

 

Cold weather and snow CANNOT kill the new coronavirus. There is no 

reason to believe that cold weather can kill the new coronavirus or other 

diseases. 

 ؟( 19)كوفيد  هل يمكن أن يمنع الطقس البارد والثلج مرض فيروس التاجي .45

 .الطقس البارد والثلج ال يمكن أن يقتل الفيروس التاجي الجديد

 .ال يوجد سبب لالعتقاد بأن الطقس البارد يمكن أن يقتل الفيروس التاجي الجديد أو أمراض أخرى

 

 

46. Is smoking a risk-factor for COVID-19? 

 

Smoking is already known to be a risk-factor for many other respiratory 

infections, including colds, influenza, pneumonia and tuberculosis. The 

effects of smoking on the respiratory system makes it more likely that 

smokers contract these diseases, which could be more severe. 

 

Smoking is also associated with increased development of acute 

respiratory distress syndrome, a key complication for severe cases of 

COVID-19, among people with severe respiratory infections. 
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 هل يعد التدخين من عوامل الخطر في كورونا ؟ .46

الجهاز التنفسي األخرى ، بما في ذلك نزالت البرد يُعرف التدخين بالفعل بأنه عامل خطر للعديد من التهابات 

واإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي والسل. تزيد آثار التدخين على الجهاز التنفسي من احتمال إصابة المدخنين بهذه 

 حدة. األمراض ، والتي قد تكون أكثر

 

وهو أحد المضاعفات الرئيسية  يرتبط التدخين أيًضا بالتطور المتزايد لمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة ،

  الحادة. للحاالت الشديدة من كورونا ، بين األشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي

 

47. How is the transmission of COVID-19 in children different from flu? 

 

Children are important drivers of influenza virus transmission in the 

community. For COVID-19 virus, initial data indicates that children are less 

affected than adults and that clinical attack rates in the 0-19 age group are 

low. 

 كيف يختلف انتقال كورونا لدى األطفال عن األنفلونزا؟ .47

 

األنفلونزا في المجتمع. بالنسبة لفيروس كورونا ، تشير البيانات  يعد األطفال من العوامل المهمة النتقال فيروس

 .منخفض 19-0األولية إلى أن األطفال أقل تأثراً من البالغين وأن معدالت الهجوم السريري في الفئة العمرية 

 

48. Can I drink alcohol during the Coronavirus disease pandemic? 

 

In particular, alcohol compromises the body's immune system and 

increases the risk of adverse health outcomes. Therefore, people should 

minimize their alcohol consumption at any time, and particularly during the 

COVID-19 pandemic. 

Alcohol is a psychoactive substance that is associated with mental 

disorders; people at risk or who have an alcohol-use disorder, are 

particularly vulnerable, especially when in self-isolation.  
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 ؟( 19)كوفيد  هل يمكنني شرب الكحول أثناء جائحة فيروس التاجية .48

الجسم ويزيد من خطر النتائج الصحية السلبية. لذلك على وجه الخصوص ، يضر الكحول بجهاز المناعة في 

 .، يجب على الناس تقليل استهالكهم من الكحول في أي وقت ، وخاصة خالل جائحة كورونا

الكحول هو مادة ذات تأثير نفسي مرتبطة باالضطرابات النفسية ؛ األشخاص المعرضين للخطر أو الذين 

 .ة بشكل خاص ، خاصة عندما يكونون في عزلة ذاتيةيعانون من اضطراب تعاطي الكحول ، هم عرض

 

49. Is runny nose a symptom of the Coronavirus disease? 

 

For most people, it starts with a fever and a dry cough, not a runny nose. 

Most people will have mild disease and get better without needing any 

special care. 

 ؟ (19)كوفيد  هل سيالن األنف من أعراض مرض التاجية .49

بالنسبة لمعظم الناس ، يبدأ بالحمى والسعال الجاف ، وليس سيالن األنف. سيعاني معظم الناس من أمراض 

 .خفيفة ويتحسنون دون الحاجة إلى رعاية خاصة

 

50. Do vaccines against pneumonia protect against the Coronavirus 

disease? 

 

No. Vaccines against pneumonia, such as pneumococcal vaccine and 

Haemophilus influenza type B (Hib) vaccine, do not provide protection 

against the new coronavirus. 

 

The virus is so new and different that it needs its own vaccine. Researchers 

are trying to develop a vaccine against 2019-nCoV, and WHO is supporting 

their efforts. 

 

Although these vaccines are not effective against 2019-nCoV, vaccination 

against respiratory illnesses is highly recommended to protect your health. 
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 ( ؟19اإللتهاب الرئوي من مرض الفيروس التاجي )كوفيد  هل تحمي اللقاحات ضد .50

( ،ولقاح السحايا البكتيري من نوع PCVال ،فاللقاحات ضد اإللتهاب الرئوي مثل لقاح المكورات الرئوية )

(Hib 19( ،ال تحمي من مرض )كوفيد.) 

األبحاث إليجاد طعم ( هو فيروس جديد ال يوجد له طعم حتى اآلن ويوجد العديد من 19وفيروس )كوفيد 

 ( ،ومنظمة الصحة العالمية تدعم ذلك وتراقبه عن كثب.19خاص ب )كوفيد 

 مبالتطعي،توصي منظمة الصحة العالمية بشدة  nCoV 2019–على الرغم من أن اللقاحات غير فعالة ضد 

 ضد أمراض الجهاز التنفسي لحماية صحتك.

 

Questions & Answers about Covid-19 
related to breast cancer patients 

 مرضى سرطان الثديب)كورونا( خاصة  19حول مرض كوفيد أسئلة واجوبة 

 

51. Can you briefly describe what it means to be "immune compromised"? 

The term ‘immune compromised’ refers to individuals whose immune 

system is considered weaker, more impaired, or less robust than that of the 

average healthy adult. The primary role of the immune system is to help 

fight off infection. Individuals with compromised immune systems are at a 

higher risk of getting infections, including viral infections such as COVID-19. 

There are many reasons that a person might be immune compromised: 

health conditions such as cancer, diabetes, or heart disease, older age, or 

lifestyle choices such as smoking can all contribute to weakened immune 

systems. Patients with cancer may be at greater risk of being immune 

compromised depending on the type of cancer they have, the type of 

treatment they receive, other health conditions, and their age. The risk of 

being immune compromised is typically highest during the time of active 

cancer treatment, such as during treatment with chemotherapy. There is no 

specific test to determine if a person is immune compromised, although 

findings such as low white blood cell counts or low levels of antibodies (also 

called immunoglobulins) in the blood likely indicate an immune 

compromised state. 
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 هل ممكن أن تصف بإختصار ماذا يعني "ضعف المناعة" ؟ .51

مصطلح "ضعف المناعة" يطلق على األشخاص الذين يكون جهاز المناعة لديهم أضعف وأقل تفاعالً إذا ما 
 شخاص الذين يشكونالعدوى واألقيس مع باقي األشخاص األصحاء. وأهم شيء في حهاز المناعة هو محاربة 

( ،وهناك العديد من األسباب التي 19من ضعف المناعة لديهم خطورة العدوى بما في ذلك فيروس )كوفيد 
تجعل اإلنسان ضعيف المناعة منها األسباب الصحية مثل:السرطان ،السكري ،أمراض القلب ،العمر المتقدم 

من السرطان هم أكثر من غيرهم ضعفاً للمناعة  لذين يشكونشخاص ا،وبعض أنماط الحياة مثل التدخين ،واأل
ويعتمد على نوع السرطان ونوع العالج باإلضافة إلى العوامل الصحية األخرى وعمر المريض ،وتكون 
مناعة المريض أكثر ضعفاً في مرحلة العالج لمرض السرطان مثل العالج الكيماوي ،وال يوجد فحص محدد 

ة الجسم بالرغم من وجود نقص في عدد كريات الدم البيضاء ونقص في عدد لتحديد نقص أو ضعف مناع
 األجسام المضادة في الدم والتي تعني أن المريض يشكو من ضعف المناعة.

 

52. Does a history of cancer raise your risk for health complications from 

COVID-19 (SARS-CoV-2)? 

 

It appears that patients with cancer and survivors of cancer may be at 

higher risk of health complications from COVID-19. This is not surprising 

given that this group of individuals is often immune compromised. There is 

emerging evidence that patients with hematological malignancies, including 

leukemia, lymphoma, and multiple myeloma, may be a greater risk of 

infection and complications than patients with other cancer diagnoses. 

There is also evidence that patients with progressing cancer when they are 

diagnosed with COVID-19 may be at higher risk of death or serious health 

complications compared with those with disease in remission. 

هل تاريخك المرضي لمرض السرطان يرفع الخطورة والمضاعفات لديك في حال تعرضت لإلصابة  .52
 ( ؟SARS-CoV-2) 19بمرض كوفيد 

( ،وهذا 19يبدو أن مرضى السرطان والمتعافين من المرض لديهم خطورة أكبر لمضاعفات فيروس )كوفيد 

وهناك دالئل على أن مرض ،ليس مفاجئ حيث أن هذه المجموعة من المرضى لديهم ضعف في المناعة 

وكذلك )ميلوما( أكثر ،والغدد الليمفاوية )لمفوما( ، سرطان الدم بما في ذلك كريات الدم البيبضاء )لوكيميا(

خطراً لإلصابة بالمرض ومضاعفاته من المرضى اآلخرين ألنواع أخرى من السرطان ،وكذلك المرضى 

 الذين لديهم امرض في مراحل متقدمة أكثر خطورة ومضاعفات من المرضى الذين هم في مرحلة الشفاء.
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53. Does having received chemotherapy or radiation in the past raise your 

risk for getting COVID-19 or having a more serious course of illness? 

 

To date, limited evidence is available to suggest that any cancer treatments 

raise your risk for getting COVID-19 any more or less than anyone else who 

is exposed to the virus. There is some evidence that patients with cancer 

may experience more serious COVID-19 infection if they acquire it, likely 

because cancer and cancer treatment can contribute to weakened immune 

systems which can then lead to a reduced ability to fight off infections. 

Emerging evidence suggests that patients with lung cancer who received 

chemotherapy within 3 months of a COVID-19 diagnosis are at higher risk of 

dying from the infection. This evidence is summarized in a different 

Cancer.Net Blog post. Patients who are getting treatment for cancer also 

interact with the health care system more frequently than the general 

population, so more exposure in that setting may contribute to a higher risk 

of getting an infection, but that is not known with certainty at this point. 

Patients are advised to speak with their cancer care team about whether 

non-essential clinic visits can be skipped, re-scheduled, or conducted by 

telephone or videoconferencing. Keep in mind, however, that skipping a 

treatment for cancer because of concerns about the risk of infection with 

COVID-19 is a serious decision and something that should be discussed with 

your oncologist. 

هل األشخاص الذين حصلوا على جرعات عالج كيماوي أو إشعاعي في الماضي لديهم خطورة  .53
 ( ؟19لفيروس )كوفيد ومضاعفات أكثر في حال تعرضوا 

المعلومات المتوفرة اليوم بهذا الخصوص قليلة لكن بالتأكيد فإن المرضى الذين يشكون من السرطان لديهم 

( ،حيث أن السرطان وعالجه يضعف 19خطورة أكثر ومضاعفات شديدة في حال تعرضهم لفيروس )كوفيد 

لمرضى الذين تلقوا عالج كيماوي قبل ثالثة أشهر جهاز المناعة الذي يقاوم األمراض ،الدالئل تشير إلى أن ا

ثر للموت من هذه العدوى ،وكذلك األمر ك( لديهم خطورة أ19قبل تشخيص )كوفيد لعالج سرطان الرئة 

بالنسبة لمرضى السرطان بشكل عام حيث أن مناعتهم ليست كاألشخاص اآلخرين حيث أن هؤالء المرضى 

طاقم الطبي الذي يتابع حالتهم من ناحية إذا كان بإمكانهم تجنب زيارة العيادة عليهم اإلنتباه وعليهم التكلم مع ال

أو تحديد موعد آخر ،وكذلك فإنه من الممكن أخذ اإلستشارة االطبية والتكلم من خالل الهاتف أو من خالل 

  لألورام.الفيديو ،علماً بأن هذا القرار خوفاً من العدوى ليس سهالً ويجب نقاشه مع الطبيب األخصائي 
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54. Should cancer survivors follow the general public health 

recommendations issued by the CDC? 

 

Absolutely. The general public health recommendations issued by the U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) make good sense at any 

time, but more so during times such as the COVID-19 outbreak. You can find 

the CDC guidance here on its website. 

هل المتعافين من مرض السرطان عليهم اتباع التعليمات والتوصيات للصحة العامة الصادرة عن مركز  .54
 ( ؟CDCمكافحة األمراض )

( في الواليات المتحدة من أجل CDCمن مركز مكافحة األمراض ) بالتأكيد ،التعليمات والتوصيات الصادرة

 (.19الوقاية من األمراض ومراقبتها هي صالحة لكل زمان وخاصة خالل جائحة )كوفيد 

 

55. What advice do you have for patients who are on oral cancer therapies 

such as TKIs? 

 

Cancer is a serious condition that requires treatment. Regardless of the 

type of treatment, the best advice is to talk with your cancer care team 

about whether or not any modifications to your cancer treatment regimen 

are necessary. In the absence of any symptoms or signs of COVID-19 

infection, continuing your cancer treatment is likely to be the best course of 

action. 

 ( ؟TKIs)مثل ما هي النصائح التي تعطيها لمريض السرطان الذي يتناول عالجه من خالل الفم  .55

قمك الطبي امرض السرطان هو مرض جدي ويحتاج إلى العالج بغض النظر عن العالج عليك التكلم مع ط

( عنك وعدم 19لمعرفة إذا كنت تحتاج إلى أي تعديل في برنامجك العالجي ،وفي حال غياب أعراض )كوفيد 

 ل.ل العالج هو الطريق األمثل واألفضحصولك على العدوى فإن إستكما
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56. Are people who are on endocrine therapies, such as for breast or 

ovarian cancers, at more risk for getting COVID-19 or having a more serious 

illness? 

 

There is no specific evidence to suggest that endocrine therapies can raise 

the risk for getting COVID-19 or having a more serious illness. Most 

endocrine therapies do not suppress the immune system. 

هل المرضى الذين يأخذون عالج هرموني مثل مرض سرطان الثدي وسرطان المبايض لديهم خطورة  .56
 ( ومضاعفاته ؟19أعلى لمرض )كوفيد 

ال يوجد دالئل تشير أن العالج الهرموني يزيد من احتمالية العدوى وكذلك المضاعفات ،حيث ان معظم 

 العالجات الهرمونية ال تؤثر على جهاز المناعة.

 

57. If a cancer patient or cancer survivor feels some early symptoms such 

as fever or cough, should they contact their medical oncologist or primary 

care physician? 

 

If on active cancer treatment, then patients should contact their treating 

oncologist by phone and make any arrangements as needed. If not on active 

treatment, then cancer survivors should contact their primary care doctor 

by phone and make any arrangements as needed. 

( مثل الحرارة والسعال 19عندما يشعر مريض السرطان او المتعافي من السرطان بأعراض )كوفيد  .57
 هل يجب عليه مراجعة طبيب األورام أو طبيب الصحة العامة ؟

إذا كان المريض تحت العالج لمرض السرطان عليه مراجعة طبيب األورام وعمل ما يطلبه منه ،أما إذا كان 

 المريض متعافياً فعليه مراجعة طبيب الصحة العامة وعمل ما يطلبه منه.

  



 

 48 

 

 

58. If a person is about to start cancer therapy, should they consider 

postponing treatment due to COVID-19? What if the patient has been infected 

with COVID-19? 

 

There are many factors to consider when making an important decision 

such as postponing cancer treatment in order to avoid a potential infection 

with COVID-19. Patients should talk with their treating oncologist about the 

risks of postponing treatment versus the potential benefit of decreasing 

their infection risk. Things to discuss include the goals of cancer treatment, 

the likelihood that the cancer will be controlled with the treatment being 

planned, the intensity and side effects of the cancer treatment, and the 

supportive care that is available to reduce the side effects of treatment. 

وماذا لو أن ؟( 19إذا كان مريض السرطان عليه البدء بالعالج هل عليه تأجيل العالج بسبب )كوفيد  .58
 المريض نفسه أخذ العدوى ؟

هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين اإلعتبار قبل أخذ القرار بتأجيل العالج لتجنب العدوى بكوفيد 

حول مدى تأثير تأجيل العالج على نفسه مقارنة بالفائدة التي قد ،وعلى المريض التكلم مع طبيبه المعالج  19

،ومن األمور التي يجب نقاشها هدف العالج لمرض  19يحصل عليها المريض من اجتناب التعرض لكوفيد 

السرطان من حيث مراقبة المرض وعدم تطوره ،وكذلك الخطة العالجية واآلثار الجانبية للعالج ،والعالج 

 اآلثار الجانبية. الدائم لتقليل

 

59. I have a central venous catheter/port. What should I do about flushing 

it regularly? 

 

There is evidence that flushing can occur at intervals of up to every 12 weeks 

with no increase in adverse events or harms. Speak with your oncology 

care team about the flushing schedule that is right for you and ask if you 

may be able to flush the port yourself should it become necessary. 
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 يوجد عندي كاث مركزي وريدي كيف يجب أن أغيره بإنتظام ؟ .59

أسبوع يزيد من أي خطورة أو يسبب  12( والذي يحصل كل Cathال يوجد دالئل على أن تغيير البربيج )

مضاعفات لكن من األفضل التكلم مع طبيب األورام المعالج لكيفية التغيير والوقت المناسب لذلك وممكن أن 

 تقوم أنت بعملية التغيير إذا كان ذلك ضرورياً.

 

60. I am a survivor of cancer who receives regular scans/imaging/ tests 

to detect potential recurrence. Should I keep getting this testing? 

 

In general, as recommended by the CDC, any clinic visits that can be 

postponed without risk to the patient should be postponed. This includes 

routine surveillance visits to detect cancer recurrence. In many cases, the 

recommended frequency of these visits is already considered a range (e.g. 

3 to 6 months), so extending the time between evaluations may still be 

within the recommendations. If you develop a new symptom that might 

indicate cancer recurrence you should contact your cancer care team and 

not wait for the next scheduled evaluation. 

أنا مريض متشافي من مرض السرطان وأقوم بعمل صور طبقية وصور إشعاعية بإنتظام باإلضافة إلى  .60
 فحوصات للكشف المبكر عن أي عودة للمرض ،هل أستطيع أن أتابع ذلك بإنتظام ؟

( زيارة أي عيادة إذا كان باإلمكان تأجيلها دون تشكيل CDCتوصيات مركز مكافحة األمراض )حسب 

خطورة على المريض فعليه أن يفعل ذلك وهذا يشمل الزيارات الروتينية للكشف المبكر عن المرض ،وإجماالً 

التأجيل قد تقع في هذه  أشهر( ولذلك عملية 6-3ما بين )ما هو متبع في مثل هذه الحاالت الزيارات للعيادات 

 الفترة ،وإذا ظهر عليك أي أعراض تشير بأن المرض قد عاد فعليك مراجعة طبيبك المعالج وعدم اإلنتظار.

 

61. What else can I do to help fight COVID19? 

 

The most important thing you can do is follow the public health guidance 

provided by the CDC and your state and local health departments, as 

mentioned in Q4. 
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 ( ؟19ماذا يجب أيضاً أن أعمل لمساعدتي في محاربة )كوفيد  .61

( ،وعليك أيضاً اتباع CDCعليك أن تتبع اإلرشادات والتعليمات التي صدرت عن مركز مكافحة األمراض )

 إرشادات وتعليمات السلطات الصحية في بلدك.

 

62. Is there anything I can do to improve my general health and my immune 

system? 

 

You should follow the recommendations of your care team and general 

recommendations for a healthy lifestyle. Do not use tobacco products, eat 

a well-balanced diet rich in fruits and vegetables, exercise regularly, get 

enough sleep and follow public health guidelines on social distancing and 

hand washing. The editors of the Journal of Cancer Survivorship have 

written a commentary that provides a list of additional sources of support 

for survivors. 

 هل هناك شيء أستطيع عمله لتحسين وضعي الصحي وتقوية جهاز المناعة لدي ؟ .62

عليك اتباع التعليمات لطاقمك الصحي وتعليمات اتباع األنماط الصحية وعدم التدخين ،وخاصة اإلكثار من 

بالتباعد اإلجتماعي وغسل األيدي الفواكة والخضراوات ،عمل النشاط البدني ،النوم الكافي ،واإللتزام 

 بإستمرار.

 

63. If I have a delay in care, or if for some reason I need to change 

providers to receive care, is there anything I should do with respect to my 

medical records? 

 

If you need to change providers you should arrange for copy or transfer of 

your medical records to your new provider. Transferring a complete set of 

records is most desirable, but certain parts of the record are particularly 

important, such as the pathology report that established your cancer 

diagnosis, reports of any surgeries or radiation treatment performed as 

part of your cancer treatment, a summary of any chemotherapy treatments 

administered, and the results of your most recent scans, x-rays, or other 

cancer evaluations.  
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ما احتجت إلى تغيير مقدم الخدمة الصحية لي ،هل يجب أن أقوم إذا تأخرت في أخذ العالج أو لسبب  .63
 بعمل شيء بخصوص سجلي المرضي ؟

إذا احتجت إلى التغيير فعليك أيضاً تحويل ملفك الطبي كامالً وشامالً ،حيث أن هناك أمور هامة جداً في الملف 

ي عمليات جراحية تمت أو مثل تقرير الباثولوجي الذي أعطى التشخيص لمرض السرطان ،باإلضافة إلى أ

 أي عالج كيماوي أو إشعاعي وكذلك نتائج الصور اإلشعاعية أو الطبقية التي قيمت مرضك.

 

64. I am in the process of diagnosis and staging for cancer. What should I 

do? 

 

Given current circumstances regarding availability of medical services and 

in the interest of patient safety, it may be necessary to forego some of the 

procedures and tests customarily done to establish the extent of spread of 

the cancer (stage). Patients should discuss with their oncologists what 

diagnostic and staging tests are likely to be most informative in developing 

an initial treatment plan and should prioritize obtaining those tests if 

possible. 

 ( ،ماذا يجب أن أعمل ؟stageأنا في مرحلة التشخيص لتحديد مرحلة المرض ) .64

التشخيص حتى تحدد مسار المرض بما أن الوضع الحالي ومع وجود خدمات طبية آمنة ،فعليك تكملة 

(stage( وعليك نقاش ذلك مع طبيبك المعالج ،حيث أن تشخيص المرحلة )stage تبنى عليه الخطة )

 العالجية وعليه أن يعطي األولوية لعمل هذه الفحوصات.

 

65. I want to get a second opinion on my diagnosis or recommended 

therapy, but second opinions are not possible right now. What can I do? 

 

We encourage second opinions but recognize they may be difficult to 

schedule at this time. If a second opinion can be obtained by telephone or 

telehealth consultation, then that should be considered a reasonable 

alternative to no second opinion at all. 
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( 19لكن أخذ رأي آخر في هذه الظروف )كوفيد وأريد أن آخذ رأي آخر لتشخيص مرضي وعالجي ، .65
 ليس ممكناً .ماذا يجب أن أفعل ؟

نحن ندعم أخذ رأي آخر ولكن نقدر أن ذلك ليس سهالً في ظل هذه الظروف ،لكن هناك إمكانية ألخذ رأي 

( وهذا يعتبر بديل كافي وال داعي telehealthطريق الهاتف أو أخذ إستشارة طبية عن طريق ) آخر عن

 لرأي آخر بعد ذلك.

 

66. I have several comorbidities as well as cancer. Am I at higher risk for 

COVID-19?  Does it matter if those comorbidities are controlled by 

medication? 

 

Patients with comorbidities, such as hypertension, cardiovascular disease, 

pulmonary disease, chronic kidney disease, obesity, and diabetes, appear to 

be at particularly high risk of serious complications from COVID-19. Most 

reports have not described the extent to which these comorbidities were 

controlled by medication or lifestyle change at the time of onset of COVID-

19 infection. It is reasonable to assume, however, that comorbidities that are 

well controlled by medication are less likely to predispose a person to 

severe complications from COVID-19. 

أنا يوجد لدي العديد من عوامل الخطورة )أمراض( باإلضافة إلى مرض السرطان ،في هذه الحالة هل  .66
 ( ؟وهل يجب متابعة عوامل الخطورة هذه طبياً ؟19يوجد علي خطر أكبر من )كوفيد 

المرضى الذين لديهم عوامل خطورة مثل مرض الضغط ،أمراض القلب ،أمراض الرئة ،أمراض الكلى 

( ،وال يوجد دالئل 19،السمنة ،والسكري لديهم خطورة المضاعفات أكثر في حال تعرضهم لعدوى )كوفيد 

ة طبياً خطورتها أشارت إلى مراقبة هذه األمراض وتغيير أنماط الحياة خالل العدوى ،لكن األمراض المراقب

 .19مراقبة في حال تعرضها لكوفيد أقل من الغير 

 

67. Does smoking and/or vaping increase the risk of COVID-19? 

ASCO is not aware of specific data relating current or former vaping to risk 

of COVID-19 or risk of complications from this illness. However, it is 

reasonable to assume that smoking, vaping, or other behaviors or 

exposures that cause lung injury might increase the risk of complications 

from COVID-19.  
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 ؟ 19هل التدخين أو التدخين البديل مثل السجائر اإللكترونية وغيرها يزيد من خطورة كوفيد  .67

،لكن التدخين  19( وخطورة كوفيد vapingاسكو ال يوجد لديها معلومات حول استخدام التدخين البديل )

( وأي سلوك آخر يعرض الرئتين لخطورة المرض ويزيد من مضاعفات vapingوكذلك التدخين البديل )

 في حال العدوى. 19كوفيد 

 

68. Do most people have long-term effects from COVID-19? 

 

It is too soon to say what the long-term effects of COVID-19 will be. 

However, it is already clear that some patients develop complications in 

multiple organ systems, including neurological complications, kidney 

failure, heart attack or heart failure, and blood clots. These serious 

complications could have long-term consequences, but extended patient 

follow-up is needed to understand the long-term effects. 

 ( يعانون من مشاكل لفترة طويلة ؟19هل المرضى الذين تعرضوا لمرض )كوفيد  .68

ً للتكلم عن ذلك ،لكن يبدو واضحاً أن العديد من المرضى ظهر عليهم مضاعفات على العديد من  إنه مبكرا

( أو فشل في عمل heart attack)أعضائهم بما في ذلك الجهاز العصبي أوالفشل الكلوي أو جلطات القلب 

،لكن متابعة المريض ضرورية القلب أو تجلط في الدم ،وهذه المضاعفات الشديدة لها تأثيرات طويلة األمد 

 لمعرفة مدى هذه المضاعفات. 

 

69. What about antibody testing to see who has been exposed to or is 

immune to COVID-19? 

 

Antibody testing is just now becoming available. It tests whether a person 

has been exposed to the SARS-COV-2 virus. It is too soon to say whether a 

positive antibody test means that a person has any form of immunity to the 

novel coronavirus. 
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 ؟أو الذي يتمتع بالحصانة COVID-19وماذا عن اختبار األجسام المضادة لمعرفة من الذي تعرض لـ  .69

( فإنه من المبكر التكلم SARS-COV-2)لتعرض حالياً يوجد القدرة على عمل الفحص والشخص الذي 

 عن أجسام مضادة إيجابية للمرض وأن المريض أصبح لديه مناعة لهذا النوع من الفيروس.

 

70. It has been said that COVID-19 can cause lung scarring. Are there other 

diseases that cause lung scarring? Will this increase the chance of a person 

developing lung cancer in the future? 

 

Many acute and chronic pulmonary infections can cause scarring, as can 

chronic lung inflammation from smoking, occupational exposure to dust or 

asbestos or autoimmune disease. Whether scarring increases the risk of 

lung cancer is more likely related to the underlying cause of the scarring 

(for example, smoking or asbestos exposure) than to the scarring itself. 

هناك أعراض أخرى تعمل ندبة في الرئة ؟وهل  ( يعمل ندبة في الرئة ،هل19يقال أن مرض )كوفيد  .70
 هذه الندبة تزيد من احتمال سرطان الرئة في المستقبل ؟

( ونفس الشيء يأتي من اإللتهاب scarالعديد من األمراض الرئوية الحادة أو المزمنة تعمل ندبة في الرئة )

مراض المناعية الذاتية المزمن للرئة للمدخن والتعرض في العمل للغبار أو لإلسبست ،وكذلك األ

(autoimmune وبالتالي الندبة تعتمد على المسبب لها على سبيل المثال ندبة المدخن سرطان الثدي له )

 عالقة بالتدخين ،وكذلك بخصوص اإلسبست وال يعتمد السرطان على الندبة نفسها.

 

71. What are the recommendations for retesting of COVID-positive patients 

before restarting chemotherapy? 

 

It is unclear how long a delay after the infection has resolved may be 

necessary before beginning or restarting cancer treatment. Treatment 

should not be resumed until the symptoms of COVID-19 have resolved and 

there is some certainty the virus is no longer present, specifically, a 

negative SARS-Cov-2 test, unless the cancer is rapidly progressing and the 

risk-benefit assessment favors proceeding with cancer treatment. 
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( إيجابي قبل البدء 19فحص )كوفيد  ماذا حول التوصية بخصوص فحص المريض مرة أخرى إذا كان .71
 بالعالج الكيماوي ؟

وى وقبل البدء بالعالج لكن المهم قلب البدء أن ال يكون دليس واضحاً كم من الوقت يجب اإلنتظار بعد الع

( سلبي ،إال إذا كان مرض 19ون الفحص لمرض )كوفيد ن يكهناك أعراض كورونا لدى المريض وأ

 تكون أكثر من خطر عدوى الفيروس.في هذه الحالة الفائدة من البدء بالعالج السرطان شرس ويتقدم بسرعة 
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