
المخالطة المباشرة للمصاب بكوفید 
لمدة تزید عن ۱٥ دقیقة وفي مساحة 

تفصلك عنھ تقل عن مترین

طرق العدوى

االنتقال المباشر عبر الرذاذ المتطایر 
من المریض أثناء الكحة أو العطس

كوفید ۱۹ ٤

إرتفاع درجة حرارة الجسم (الحمى)
الكحة

اإلرھاق أو التعب
فقدان حاسة الشم أو التذوق
 ضیق أو صعوبة في التنفس

ألم في العضالت والحلق 
والرأس و/أو في الصدر

▪ األعراض

الشعور بالبرد (القشعریرة)

▪ اإلجراءات الواجب إتخاذھا

تجنب لمس الوجھ دون 
غسل یدیك أوالً

تغطیة األنف والفم عند 
العطس أو السعال

المكوث في المنزل إستعمال الكمامةأطلب الرعایة الطبیة

حافظ على التباعد 
اإلجتماعي (۲ متر )

غسل الیدین باستمرار

أعراض وخطوط العمل وطرق إنتقال عدوى في 

 (SCD) األمراض التالیة مرض الخالیا المنجلیة
وإلتھاب الكبد C والسل وفیروس العوز المناعي 
البشري (إیدز) والكوفید ۱۹
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۳ (SCD) مرض الخالیا المنجلیة ۱
مرض جیني أو وراثي

طرق العدوى

األعراض
فقر الدم (أنیمیا)

نوبات أو أزمات األلم
انتفاخ أصابع الیدین والقدمین

حمى وألم في العظام
تقیؤ أو ألم في البطن

▪ اإلجراءات الواجب إتخاذھا

تجنب الحرارة الشدیدةأكثر من شرب السوائلحافظ على نظام غذائي صحيأطلب الرعایة الطبیة

  تجنب األماكن قلیلة التھویةتجنب استھالك المواد الضارة تناول قسط من الراحةممارسة الریاضة بانتظام

طرق العدوى التھاب الكبد ۲
ممارسة الجنس بدون عازل طبي

إستعمال أدوات ملوثة بالدم الملوث

عملیات نقل الدم (أو مشتقاتھ) وزرع األعضاء 
التي تم إجراؤھا قبل ۱۹۹۲

إرتفاع درجة حرارة 
الجسم (الحمى)

الشعور باإلرھاق
دكانة لون البول

شحوب لون البراز
ألم في البطن و/أو  في المفاصل

فقدان الشھیة
الغثیان
التقیؤ

الیرقان (إصفرار في لون 
الجلد والعینین)

▪ اإلجراءات الواجب إتخاذھا ▪ األعراض

 تجنب تقاسم األشیاء التيأطلب الرعایة الطبیة
قد تكون ملوثة

مرض السل
تنتقل العدوى من شخص مصاب الخر عبر الرذاذ بعد 

السعال،أو العطس أو التحدث

طرق العدوى

األعراض
الشعور باإلرھاق

إرتفاع درجة حرارة 
الجسم (الحمى)

التعرق اللیلي
الشعور بالبرد (القشعریرة)

فقدان الشھیة

السعال المصحوب أو الغیر 
المصحوب بالدم والذي یستمر 

لمدة ۳ أسابیع أو أكثر
الشعور بااللم في الصدر 

عند التنفس أو السعال
فقدان الوزن غیر اإلرادي

▪ اإلجراءات الواجب إتخاذھا

تغطیة األنف والفم عند المكوث في المنزل
العطس أو السعال

إستعمال الكمامة تھویة المكانأطلب الرعایة الطبیة

فیروس نقص المناعة البشریة (اإلیدز) ٤

(اإلبر والحقن) إستعمال أدوات ملوثة بالدم

طرق العدوى

عملیات نقل الدم

من األم إلى طفلھا  في فترة الحمل 
أو الوضع أو الرضاعة

ممارسة الجنس بدون عازل طبي

الممارسات الخطیرة لمصاب بدون أعراض

إرتفاع درجة حرارة الجسم (الحمى)
ألم في الرأس،العضالت و/أو في المفاصل

طفح جلدي

ألم الحنجرة وتقرحات مؤلمة في الفم
إنتفاخ في الغدد اللمفاویة، خاصة في الرقبة

▪ األعراض

▪ اإلجراءات الواجب إتخاذھا

إجراء فحص لألمراض التناسلیةأطلب الرعایة الطبیة ال تستھلك المخدرات بالحقنإستعمل دائًما العازل الطبي
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