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كورونا فیروس حول معلومات دلیل   
(Covid-19) 
 
ARABIC / العربیة اللغة  

على تستند ھذه الوطنیة تعلیمات االرشادات  الصحة  ھیئة  وھي موجھة  ونصائح 
األم لكل بلدھم  عن  النظر  بغض  المتحدة،  المملكة  في   المقیمین 
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قائمة المحتویات   

 ) Covid-19معلومات حول فیروس كورونا  (الدلیل 
 

 من ھم االشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كورونا

لفیروس   ا ة ب االكثر عرضة لخطر االصاب ئات  ف ل ا ا كنت من  ذ إ  كیف تحمي نفسك 

ل نصائح  ا لعزل لألسر  ا حتوإرشادات  امُ فیروس كورون تھا بعدوى  ب  مل اصا

لعزل؟كم   ا اع ارشادات  تب ا ئھا  ا ن ث ا تي یتوجب  ل ا لمدة   ا

لرقم   ا ب ل  لوطنیة  111متى یجب االتصا ا ة  لخدمات الصحی ا ھیئة   ؟ NHSالخاص ب

لرقم   ا ب اتصل  لخدمات الصحیة 111كیف  ا ھیئة  لخاص ب لوطنیة؟ ا  ا

الخاص بي؟ مالذي  لھجرة  ا قا بخصوص وضع  ل ق ذا كنت  إ  سیحدث 

؟  ا فیروس كورون نتشار  ا فعلھ الساھم في وقف  ا ذا یمكن ان   ما

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
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 ) Covid-19معلومات حول فیروس كورونا  ( دلیل
 

 فیروس بسبب المرض ھذا ویحدث. التنفسیة والمجاري  الرئتین على  یُؤثر جدید مرض ھو) 19-كوفید اختصارا( كورونا فیروس مرض
 .كورونا یسمى

 

 .كورونا فیروس انتشار وقف في  للمساعدة االمكان قدر  المنزل في البقاء الجمیع على جبتوی

 .أخرى صحیة حاالت أو  أعراض أي لدیھم لیس الذین  أولئك فیھم بمن – األعمار جمیع من  األشخاص ھذا یشمل

 :منزلك مغادرة یمكنك

 طریق عن بطلبھا قمت التي االغراض تستلم ولكي والدواء الطعام على  الحصول بغیة تفتح ان  لھا سمح  التي المحالت من للتسوق •
 .الھاتف او االنترنت

 الذین  شخاصاأل عن مترین مسافة ع بعیدا بقائك من التأكد مع) الخارج في وقتا لتقضي  إنجلترا في كنت اذا او( ةالریاض  لممارسة •
 .معھم عیشت ال

 لتقدیم تتوجھ او خطر او أذى من لتھرب او مرض او اصابات أي للتجنب او بالدم  للتبرع التوجھ او طبیةال احتیاجاتك لقضاء •
 )السن كبار مثل( ھش  بوضع ھم الذین لألشخاص  المساعدة او الرعایة 

 المنزل  من لعملبا القیام تعّذر إذا فقط ولكن  - العمل مكان وإلى  من  والتوجھ للسفر •

 

 :التالیة  االعراض  علیك ظھرت إذا

 ظھرك او صدرك  لمس عند بحرارة تشعر كأن   – عالیة حرارة درجة •

 ومتواتر متكرر بشكل بالسعال تبدأ كأن - ومستمر جدید عالسُ  •

 عن االشیاء طعم أو رائحة تختلف ان   أو  ،شيء أي قتذوّ  أو شمّ  تستطیع ال كأن  -لدیك الشم  أو  التذوق حاسة  في رتغیّ  أو فقدان •
 المعتاد

 . كورونا فیروس بعدوى ابتھااص محتملال لألسر  العزل ارشادات واتباع المنزل  في البقاء علیك یجبف 

 

 :التالیة الحاالت باستثناء الدینیة التجمعات ذلك  في  بما - العامة األماكن في  شخصین من أكثر عتجمّ  یُمنع

 المسكن نفس قاطني من الجمیع كان  إذا •
 الجنازات  حضور •
 القانونیة بااللتزامات للوفاء أو  العمل ألغراض اضروری ذلك یكون عندما •
 طارئة مساعدة قدیمبت ھممت أو ھش  بوضع شخص مساعدةل توجھت أو آخر سكن الى انتقلت اذا او ویلز، قاطني من كنت إذا •

 .بالتعلیمات االلتزام لعدم تغریمك یتم قدف واال التوجیھات ھذا اتباع المھم من

 من  وغیرھا  الغذائیة المواد توصیل ضمان إلى  باإلضافة  العامة،  الصحة تدابیر بتطبیق والجیش الھجرة وضباط الشرطة اجھزة تقوم قد
 .بالفیروس لإلصابة  عرضة  األكثر اولئك من المستضعفین األشخاص إلى  الضروریات

 تاریخ تفاصیل على  تحتوي قصیرة نصیة رسالة ستتلقى. مؤقت بشكل الھجرة لكفالة كشرط التبلیغ اجراء تعلیق سیتم كورونا، فیروس بسبب
 : الرابط ھذا زیارة الرجاء اللجوء، نظام في التغییرات حول المعلومات من لمزید. التالي اإلبالغ

-policy-resettlement-asylum-office-home-to-https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes
19/-covid-to-response-in-practice-and 

 

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/


 

ا االشخاص ھم من  األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كورون
. بالفیروس االصابة  لخطر  عرضة أكثر ھم  ممن األشخاص بعض ھناك ولكن شخص، ألي الشدید بالمرض یتسبب أن كورونا لفیروس یمكن

 :إذا كورونا بفیروس االصابة لخطر عرضة  أكثر تكون قد  المثال، سبیل على

 
عضو زرع بعملیة قمت  

 
ألنواع معینة من  خاضع كنت

 السرطان  اتعالج
 

 
  سرطان أو  الدم سرطان لدیك كان

 اللوكیمیا مثل العظام، نقي
 

 
  مثل حاد، رئوي مرض لدیك كان

 الحاد  الربو أو الكیسي التلیف
 

 
  عرضة أكثر تجعلك حالة لدیك

 بالعدوى  لإلصابة
 

 
  تضعف أدویة یأخذون ممن كنت

 المناعة  جھاز
 

 

 
 یرةخط قلب حالة ولدیكِ  حامل كنتِ 

 

 

 الصحیة الرعایة  فریق من خطابا تتلق ولم كورونا بفیروس االصابة لخطر عرضة  االكثر الفئات ھذه إحدى ضمن تندرج أنك تعتقد كنت إذا

 أو العام طبیبك مع لدیك مخاوف اي مناقشة فعلیك طبیبك، قبل من بك االتصال یتم لم أو 2020 مارس 29 األحد یوم بحلول  بك الخاص

 على الدعم على  للحصول DOTW UK بریطانیا فرع العالم اطباء بـمنظمة االتصال  فالرجاء عام، طبیب لدیك یكن لم  إذا. المستشفى طبیب

 clinic@doctorsoftheworld.org.uk:اإللكتروني البرید عبر التواصل  أو) مجاني رقم  ھذا( 08081647686:  رقم



 

 

 

 كیف تحمي نفسك إذا كنت من الفئات االكثر عرضة لخطر االصابة بالفیروس 

 الصحة خدمة باستخدام  الطبیة النصیحة طلب فالرجاء  ،الحمى او ستمرةوم جدیدة سعال حالة مثل COVID-19 أعراض علیك ظھرت إذا

 .األعراض ظھور بمجرد ذلك افعل. NHS 111 بـ  باالتصال قم أو اإلنترنت على NHS 111 الوطنیة

 بذا اإلصابة  لتجنب بھا القیام علیك یتوجب إضافیة أشیاء فثمة كورونا، بفیروس الشدیدة االصابة  لخطر عرضة  االكثر الفئات من كنت إذا

 :االجراءات ھذه وتشمل. المرض

 الریاضة  ممارسة أو الدواء جلب أو للتسوق الخروج علیك یجب ال - منزلك مغادرة عدم •

 )الخاصة االماكن في  والعائلة األصدقاء مع تلك في بما( اتتجمع أي تحضر ال •

 اإلمكان  قدر منزلك في اآلخرین األشخاص عن) خطوات 3( مترین عن  تقل ال مسافة ابتعد •

 كورونا فیروس أعراض علیھ  ظھرت أو مریض شخص أي تجنب •

 .بابك خارج یتركوھا أن یجب. لك واألدویة التسوق حاجیات شراء  الجیران أو العائلة أو قاءاألصد  من اطلب

 بفیروس المخصص الدعم على للحصول التسجیل یمكنك الطعام، مثل األساسیة اإلمدادات على الحصول في مساعدة  إلى بحاجة كنت إذا

 :مایلي طریق عن كورونا

 https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable    إنجلترا في تعیش كنت إذا

 https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-referral  الشمالیة  یرلنداا في تعیش كنت إذا

 4000 111 0800 بالرقم  اتصل ، اسكتلندا في تعیش كنت إذا

 رسالتك في االتصال تفاصیل لدیك یكون أن  فیجب ویلز، في تعیش كنت إذا

 12 عن  تقل ال لمدة االخرین اي مع شخصيو  مباشر اتصال  أي وتجنب األوقات جمیع في المنزل في بالبقاء بشدة الجمیع نصیحة تمت

 .الرسالة ھذه استالم تاریخ من  اعتبارا أسبوعاً 

 موقع على   كورونا بفیروس اإلصابة لخطر عرضة  االكثر الفئات من كنت إذا نفسك حمایة اجراءات حول الكاملة التوجیھات قراءة الرجاء

 GOV.UK.-and-shielding-on-https://www.gov.uk/government/publications/guidance االنترنت على  البریطانیة لحكومةا

 19-covid-from-persons-vulnerable-extremely-protecting 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


 
 
 
 

ا نصائح ُحتمل اصابتھا بعدوى فیروس كورون  وإرشادات العزل لألسر التي ی
 

 
 او المدرسة او العمل الى تتوجھ ال

 المشفى او  الصیدلیة او الطبیب عیادة
 

 
 بتنظیف قم أو منفصلة  مرافق استخدم

 استخدام  كل بین المرافق
 

 
 اآلخرین مع الوثیق االتصال تجنب

 

 
 الطلبات توصیل  خدمة استخدم

 االدویة او للطعام سواء) الدیلیفري(
 

 
 ضیوف  اي تستقبل ال

 

 
 أمكن إن السریر في  لوحدك منَ 

 
 منتظم بشكل یدیك اغسل

 
 الماء  من الكثیر اشرب

 
 للمساعدة باراسیتامل حبوب خذ

 األعراض  بتخفیف

 
 :التالي الموقع بزیارة قم المعلومات، من لمزید

guidance-home-at-stay-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


 

 

 اتباع ارشادات العزل؟ اثنائھا عليّ یتوجب كم المدة التي 
 .األقل على  أیام سبعة لمدة المنزل في  واالنعزال البقاء علیھ یجبف كورونا فیروس أعراض لدیھ شخص أي ●

 انتشار لتفادي األقل على یوما ۱٤ لمدة المنزل في واالنعزال البقاء أیضا  علیھم یجب آخرین، أشخاص مع تسكن كنت إذا ●
 .المنزل خارج العدوى

 أول  من ابتداء أیام ۷ لمدة المنزل في واالنعزال االلتزام  علیھ فیجب المنزل، في  القاطنین أحد لدى األعراض  ظھرت إذا لكن ●
 .یوم ۱٤ من أطول لمدة المنزل التزامھ  یعني ذلك كان لو حتى األعراض  فیھ ظھرت یوم

 من یعاني شخص  أي أو حامل، امرأة مع أو مزمن، مرض من ویعاني سنة  ۷۰ عن عمره یزید شخص مع تسكن كنت إذا ●
 .یوم ۱٤ لمدة لیعیشوا آخر مكانا لھم  تجد أن حاول  المناعي، بجھازه ضعف

 .اإلمكان قدر البعض بعضكم من االقتراب تجنب فیرجى االخرین، مع نكَ السَ  بمشاركة االستمرار علیك كان  إذا ●

 ؟NHSالخاص بھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة  111متى یجب االتصال بالرقم 
 لنھوض حتى أو الموبایل، استعمال التلفزیون، مشاھدة مثل شيء  بأي القیام على  قدرتك عدم لدرجة  بالمرض تشعر كنت اذا ●

 السریر  من

 البیت في  المرض اعراض تحمل على القدرة بعدم تشعر كنت اذا ●

 الصحیة  حالتك تتدھور اذا ●

 ایام  سبعة مدة خالل  اعراضك تتحسن لم اذا ●

 ؟الخدمات الصحیةالخاص بھیئة  111كیف اتصل بالرقم 
ervice/COVIDhttps://111.nhs.uk/s- االنترنت على كورونا فیروس بخصوص   NHS111 خدمة صفحة تصفح بإمكانك

 مترجم طلب یمكنك). مجاني الرقم ھذا( 111 بالرقم  االتصال  فیرجى االنترنت، الى الوصول بوسعك یكن لم اذا. فعلھ مایجب لمعرفة /19
 .األصلیة بلغتك

 

 سیحدث لي إذا كنت قلقا بخصوص وضع الھجرة الخاص بي؟ مالذي
 وضع عن النظر بصرف  للجمیع مجانیة كورونا فیروس بخصوص NHS الوطنیة الصحیة الخدمات ھیئة قبل  من المقدمة  الخدمات كل

 .سلبیة الفحوصات نتیجة كانت لو حتى تتطلبھا قد معالجة أو فحوصات أي یتضمن ھذا. بریطانیا في الھجرة

 عالج أو لفحوصات یخضعون الذین للناس الھجرة بحالة تدقیق إجراء ضرورة بعدم الوطنیة الصحیة  الخدمات ھیئة مستشفیات إبالغ تم
 .كورونا لفیروس

 ماذا یمكن ان افعلھ الساھم في وقف انتشار فیروس كورونا؟
 األقل  على ثانیة 20 لمدة وذلك والماء الصابون مباستخدا متكرر بشكل یدیك غسل من تأكد •

 وبأمان متیقظاً  البقاء بشأن النصائح اتبع •

 األشخاص عن متر 2 مسافة  على الحفاظ یصعب حیثو مغلق مكان في  تكون عندما الواقي الوجھ  قناع استخدم أمكن، حیث •
 .الصغیرة والمتاجر العام النقل وسائل مثل معھم، تعیش ال الذین

 :المعلومات من للمزید

 covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-19/ :  االنترنت على  NHS الصحیة الخدمات ھیئة دلیل •

 coronaviruses-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/news   العالمیة الصحة منظمة دلیل •

https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

