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العدوى

األعراض

إن كان هناك أي شكوك

دائرة الصحة

 تحديد األشخاص المحيطة بالمريض
و القريبة منه

تسجيل األسماء

إجراء فحوصات

في  الصحة  الطبيب/دائرة   إخبار 
المدينة عن طريق الهاتف

فترة الحضانة

يشابه الرشح

تستغرق الفحوصات من ثالث إلى خمس ساعات

الصحة الطبيب/دائرة    يتخذ 
للحد الالزمة   االحتياطات 

من إنتشار العدوى

عالج األعراض

 يعزل المريض في
المشفى

 البردية و إلتهاب الحلق

إرتفاع الحرارة, السعال  
 مشاكل في التنفس, الصداع, اإلسهال

إيجابي

في الدرجة األولى من رذاذ

في الكثير من األحيان ال
أعراض على اإلطالق 

و اليومين  بين  غالباً  اللحظة   لهذه 
14 يوم

 التعامل مع فيروس الكورونا  تحت رعاية الصليب
 األحمر األلماني

فيروس الكورونا: المسار و مراحل التطور

 يشابه اإلنفلونزا



                                                                  

ينتشر فيروس كورونا بشكل مستمر. تم االعتراف بأول اإلصابات في ساكسونيا السفلى. د

 بصفتنا الصليب األحمر نطلب منكم المتابعة اليومية لصحة و نظافة أطفالكم و أقاربكم, فإننا نسعى
جاهدين لتوفير أفضل رعاية ممكنة لكم.د

نحن نعمل حالياً على وضع خطط لكيفية الحد من إنتشار فيروس الكورونا باإلعتماد على خبراتنا.د 

 يلتزم موظفونا بشكل طبيعي بأهم معايير النظافة و يتم تشجيعهم على إيصالها ألطفالكم و أقاربكم في
الحياة اليومية. قمنا بتلخيصها على الجانب األيسر بحيث يمكنكم اإللتزام بها في المنزل. د

لتوضيح مباشرةً.  بطبيبكم  اإلتصال  عليكم  يجب  أنتم  أو  أسرتكم  أفراد  أحد  بإصابة  اشتبهتم   إذا 
الخطوات إنظروا الرسوم بعنوان  فيروس الكورونا: المسار و مراحل التطور

باإلضافة إلى ما قيل, أتمنى لكم و ألقاربكم الصحة و العافية!

 المدير
توماس مولر

الوجه مالمسة  عن   اإلبتعاد 
باليدين

و بينك  المسافة  على   الحفاظ 
بين اآلخرين

حافظ على نظافة البيت

غسل المالبس بحرارة عالية

الغسل المستمر لليدين الحفاظ على تطهير اليدين

إتباع العطس  و  السعال   عند 
الرسم التوضيحي

حماية الجروح

الحفاظ على نظافة الطعام

تهوية المنزل

العمالء و  المرضى  األجداد,  و  اآلباء  األقارب,   أيها 
,األعزاء

عشر توصيات للنظافة


