
 ،مطاب مسائك

  ه ارف عليالتع تم  جديد( )  جديد  االشهر، فيروس كورون  وسائل اإلعالم، في وقت سابق من هذا كما سمعتم في

  2019يُعرف هذا الفيروس اآلن باسم  الصين.  أنه سبب تفشي االلتهاب الرئوي، مصدره ووهان،ب

Novel Coronavirus  2019أو-nCoV. 

مع بعض الحاالت المبلغ عنها   في الصينموجودة . لكن معظم الحاالت كبيرة ور هذا الفيروس بسرعةيتط

المملكة المتحدة والواليات المتحدة وكندا.   في بلدان أخرى بما في ذلك تايالند واليابان وكوريا الجنوبية،

الصين  مؤخرا إلى ووهان، ا سافرلشخصين  .اريوأونت  في تورنتو، تانفي كندا موجود نلت المؤكد نلالحاالت 

 في عزلة. هما حيث نشأ هذا الفيروس وحاليا 

وكالة  يمتقو. Halton توجد حاالت تم اإلبالغ عنها في منطقةال  حتى االن، من المهم مالحظة أنه 

 Coronavirus الجديد فيروس الكوروناالمرتبطة ب الصحة العامة في كندا مخاطر الصحة العامة

 بالنسبة لكندا.بالمنخفضة 

  ها في بما  ا والوقاية منه فيروسات الجهاز التنفسي  اعراض  المعلومات حولألشارككم  أكتب إليكم اليوم 

 فيروس كورونا الجديد. 

 

 ما هو فيروس كورونا؟

في   إلى معتدلة   خفيفة ا  عراضأعادة في المجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب  هي فيروسات كورونا

)أي نزالت    المشترك  البشري البشر. معظم الناس يعانون من مرض فيروس كوروناعند   الجهاز التنفسي 

 . انفسهم من تلقاء  ونالبرد( يتعاف

  فيروسات شرتنت ناس.بعض ال لدى   تسبب مرض ا شديد ا  كورنا من المعروف أن بعض فيروساتفومع ذلك، 

هذا  سهولةانتشار سبب   ناال   وال يعرف حتىالفيروسات األخرى. اكثر من  بسهولة بين الناس كورونا 

 الفيروس. 

 

 ؟nCoV-2019ما هي أعراض 

  ،والسعال ،الحمىأعراض األنفلونزا الى حد كبير وهي تشمل  nCoV-2019العدوى تشبه أعراض 

واألشخاص المصابين   أكبر لدى كبارالسنهذا المرض بشكل قد يكون خطر اإلصابة ب . التنفس وصعوبة

 المناعة.  ز اجهب بالضعف

عراض، يجب تجنب  ال اوبدات تظهر  الصين مؤخرا   ووهان، سافرت أنت أو أحد أفراد أسرتك إلى إذا  

  905-825-6000،  311 رقمال لىع هالتون  ة العامة في منطق بالصحة االتصال مع اآلخرين واالتصال 

 . 1-866-442-5866 الرقم المجاني على أو

 . ا  طبية فورالعناية  طالبا لل   يتوجهةمرض شديد يجب أن يعاني من أي شخص 



 

 (nCoV-2019) كيفية منع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي مثل

 يوصي بما يلي:   ، نحنnCoV-2019للمساعدة في منع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي بما في ذلك 

 ؛ معقم اليدين استخدم أو والصابون بشكل متكرر بالماءبعناية اغسل يديك  •

 قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس؛  •

 ذراعك؛  سعل في جعبتك أوا إذا لم يكن لديك منديل أوعطس أو  •

 تنظيف وتطهير األشياء واألسطح بانتظام.   •

 المنزللزم إذا كنت أنت أو أفراد أسرتك مريضين، فا  •

 

 معلومات اكثر

 على المواقع اإللكترونية التالية:  nCoV-2019تتوفر معلومات إضافية حول 

  وكالة الصحة العامة في كندا 

https://www.canada.ca/ar/publichealth/services/diseases/2019-novel-

coronavirus-infection.html 

 ruswww.ontario.ca/coronavi -وزارة الصحة في أونتاريو  •

الصحة العامة في أونتاريو   الصحة العامة لمنطقة هالتون العمل عن كثب مع وزارة الصحة،دائرة  تواصل 

  . لمزيد منحاجةاإلجراءات حسب ال ومقدمي الرعاية الصحية المحليين لمراقبة هذا الوضع واتخاذ

-5866أوعلى الرقم المجاني  905-825-6000 311استفسارات الصحة العامة، يرجى االتصال بالرقم 

وسنستمر بتزودكم بمعلواتات جديدة حال  تبقى صحة ورفاهية مجتمعنا على رأس أولوياتنا.  .442-8658

 توافرها.  

 

 ني ا د. حميدة مغ

 المسؤول الطبي للصحة، منطقة هالتون 

 2020يناير  27

 

http://www.ontario.ca/coronavirus

