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 النظافة الصحیة وقواعد قواعدو الجدیدمعلومات مھمة حول فیروس كورونا : 19كوفید 
 .الوقائيالسلوك 

 

 29/10/2020آخر تحدیث في                               الجدیدفیروس كورونا 

 

 كورونا أوقف

     
االستمرار في العمل 
من المنزل إذا كان 

 ا.ذلك ممكنً 

 واجب ارتداء الكمامة 
ألماكن المغلقة افي 

المتاحة  والمفتوحة
للجمھور باإلضافة 
 للموصالت العامة.

الكمامة ارتداء  واجب
في حالة عدم إمكانیة 
 الِحفاظ على المسافة.

احتفظ بمسافة بینك وبین 
 اآلخرین.

 قلل عدد من تقابلھم.

     
بحد  :العامة الفعالیات
 شخًصا 50أقصى 

بحد : الخاصة الفعالیات
 أشخاص 10أقصى 

التجمعات في األماكن 
 15العامة بحد أقصى 

 شخًصا

التھویة عدة مرات 
 یومیًا.

 

تجنب المصافحة 
 .بالیدین

 

العطس أو السعال في 
 .مندیل أو في الكوع

 

 اغسل یدیك جیداً.

     
ال تذھب إلى عیادة 

الطبیب أو غرفة 
الطوارئ إال بعد 

 .اإلبالغ عبر الھاتف

االختبار إذا كانت نتیجة 
إیجابیة: العزل. في 
حالة مخالطة حالة 

 إیجابیة: الحجر الصحي

سلسلة من أجل وقف 
: قم بتحمیل العدوى
 SwissCovidتطبیق 
 وتفعیلھ.

م بتوفیر بیانات ق
االتصال قدر اإلمكان، 
 حتى یكون التتبع ممكنًا.

إذا كنت تعاني من 
أعراض المرض فقم 
على الفور بالخضوع 

في لالختبار، وابق 
 المنزل.

coronavirus.ch-www.foph 
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ً  األكثر واألجوبة األسئلة  دجدیال كورونا فیروس حول شیوعا
نشأ المرض عن فیروس كورونا الجدید، ». 19-كوفید«أطلق علیھ  ،ظھر مرض جدید معٍد للغایة 2019في نھایة عام 

 BAGللمكتب االتحادي للصحة الذي ما لبث أن انتشر في جمیع أنحاء العالم في وقت قصیر. تقدم نشرة الحقائق ھذه 
 إجابات على األسئلة األكثر شیوًعا حول فیروس كورونا الجدید.

الناس یموتون من جراء المرض. لھذا فمن المھم أن قد تتسبب عدوى فیروس كورونا الجدید في عواقب وخیمة. فبعض 
 یحمي الجمیع أنفسھم من فیروس كورونا الجدید.

أفضل طریقة لحمایة نفسك من العدوى ھي غسل یدك بالصابون بانتظام، والحفاظ على  تبقى المسؤولیة الشخصیة مھمة:
 مسافة األمان.

أفضل طریقة لحمایة نفسك من العدوى ھي االلتزام بقواعد النظافة العامة والسلوك  تبقى المسؤولیة الشخصیة مھمة:
غسل  :ھذه القواعدبین ومن . للصحة بھذا المستند وعلى لوحات المكتب االتحادي ولىصفحة األالالوقائي المصورة في 

 .األمان بانتظام بالصابون والحفاظ على مسافة الیدین
 

  :2020أكتوبر  30اعتباًرا من  األساسیةالواجبات والمحظورات 
المتاحة للجمھور  األماكن المغلقة والمفتوحةواجب ارتداء الكمامة في وسط المدن ومراكز القرى الحیویة وفي  •

 بالمنشآت والشركات
: في وسائل المواصالت العامة والطائرات سویسراواجب ارتداء الكمامة في المواصالت العامة في جمیع أنحاء  •

 والمطارات  محطات المواصالت العامةفي جمیع و محطاتمباني ال وخارج داخلو
 واجب ارتداء الكمامة في جمیع المدارس اإلعدادیة والمھنیة  •
یسري واجب ارتداء الكمامة داخل مكان العمل باستثناء مكان العمل المنفصل طالما كان من الممكن االحتفاظ بمسافة  •

 األمان الموصى بھا
 التعلیم عن بعد في الجامعات والكلیاتإدخال  •
شخًصا، والفعالیات الخاصة التي یزید فیھا عدد الحضور  50حظر الفعالیات العامة التي یزید فیھا عدد الحضور عن  •

 أشخاص 10عن 
 شخًصا  15حظر التجمعات العفویة ألكثر من  •
 اآلباء مع أطفالھم)في المطاعم بحد أقصى أربعة أشخاص على الطاولة (یستثنى من ذلك  •
 على المطاعم والحاناتصباحاً  6حتى الساعة  مساءً  11من الساعة یسري موعد الغلق  •
 واجب الجلوس في المطاعم والحانات: ال یجوز تناول المشروبات واألطعمة إال أثناء الجلوس  •
 مراقص.یُحظر تشغیل النوادي وصاالت الدیسكو و •
شخًصا، حظر الریاضات التي تتطلب االحتكاك  15تي یشترك فیھا أكثر من الریاضات الترفیھیة: حظر األنشطة ال •

الجسدي، یلزم ارتداء كمامة والحفاظ على مسافة األمان في األماكن المغلقة، أما في األماكن المفتوحة فیلزم إما ارتداء 
 الكمامة أو الحفاظ على مسافة األمان، یمكن لألطفال في المدرسة اإللزامیة االستمرار في ممارسة الریاضة دون قیود. 

یره) في المجال غیر االحترافي: یجوز ممارسة األنشطة لعدد من األشخاص الثقافة (الموسیقى، المسرح، الرقص وغ •
شخًصا، مع االلتزام بواجب ارتداء الكمامة وقواعد مسافة األمان. المجال االحترافي: مسموح  15ال یزید عن 

 بالبروفات والعروض. 
 محترفینتُحظر عروض الكورس (الغناء الجماعي)، یُسمح بالبروفات فقط في حالة كورس ال •
 العمل من المنزل إن أمكن •
 واجب الحجر الصحي للقادمین من السفر •

 معینة. كانتواتملحوظة: تسري قواعد أكثر صرامة في 

 
 العدوى والمخاطر

 

 األھمیة؟ شدیدةالوقائي  السلوك قواعدو الصحیة النظافة قواعد تعد لماذا
 اإلصابات من العدید حدوث في یتسبب فقد وبالتالي ضده، مناعة البشر لدى لیس جدید فیروس ھو دجدیال كورونا فیروس
 اإلمكان. قدر دجدیال كورونا فیروس انتشار إبطاء أجل من العمل علینا یجب ولذلك العدوى. وحاالت

  .بالمرض الشدیدة اإلصابة مخاطر لدیھم ترتفع الذین األشخاص حمایة على خاصة بصفة العمل یجب وھنا
 

 وھم:
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كورونا الجدید مع تقدم العمر یزداد خطر التطور الشدید للمرض. كما أن كبار السن (في حالة اإلصابة بفیروس  •
 األمراض الموجودة مسبقًا تزید من المخاطر.)

 لوامالنساء الح •
 البالغین الذین یعانون من أمراض مزمنة سابقة: •

o الدم ضغط ارتفاع 
o  أمراض القلب والدورة الدمویة 
o السكري 
o أمراض الجھاز التنفسي المزمنة 
o السرطان 
o األمراض والعالجات التي تضعف جھاز المناعة 
o أكثرو 40المفرطة (مؤشر كتلة الجسم لدیھم  السمنة( 

 
 إذا كنت غیر متأكد من كونك أحد األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة، فیرجى منك االتصال بالطبیب أو الطبیبة.

 
ً  التزمنا إذا  نستطیع وبذلك .أفضل بشكل األشخاص ھؤالء حمایة من نتمكن فسوف ،الوقائي النظافة والسلوك بقواعد جمیعا
 یتوفر ال ألنھ ة،الصحی المنشآت داخل أفضل عالج على خطیرة بأمراض المصابین األشخاص حصول في نساھم أن

 .المركزة العنایة وحدات في الصناعي التنفس وأجھزة الرعایة غرف من محدود عدد سوى
 

ً  65عمرك  یزید ھل ً   حامل أو ھل أنتھل أنتِ أو  عاما یمكنك حمایة نفسك المذكورة أعاله؟  السابقة بأحد األمراض مصابا
 بھذه الطریقة:

 . تسري التوصیات اآلتیة:الوقائي أفضل طریقة لحمایة نفسك من العدوى ھي االستمرار في اتباع قواعد النظافة والسلوك

 وبانتظام بالصابون. غسل الید جیداً  •

 متر). 1,5الحفاظ على مسافة فاصلة مع اآلخرین (ال تقل عن  •

 االلتزام بارتداء الكمامة في المواصالت العامة. •

حتى عند االلتقاء بالعائلة واألصدقاء. على سبیل المثال، عدم مسك أدوات الوقائي اتباع قواعد النظافة والسلوك  •
 الشرب في الكوب نفسھ، وما شابھ.المائدة نفسھا عند الطعام، وعدم 

تجنُب أوقات الذروة في األماكن المزدحمة (مثل أوقات التنقل في وسائل المواصالت العامة أو في محطة  •
القطارات الرئیسیة أو التسوق یوم السبت). في حالة وجودك على الرغم من ذلك في أماكن مزدحمة، وعدم 

 الزمة، ننصح بارتداء كمامة طبیة.استطاعتك الحفاظ على المسافة الفاصلة ال
 

ألم )، ألم في الحلق، ضیق التنفس، سعال (یكون جافاً في الغالبمثل  أعراض المرض واحد أو أكثر من تعاني منھل 
 وحتىبالطبیب/الطبیبة أو بالمستشفى  عندئذ اتصل فوراً ؟ فجأة فقدان حاسة الشم و/أو حاسة التذوقالحمى، أو الصدر، 

 عرضة. قم بوصف األعراض التي تعاني منھا، وأخبرھم أنك من األشخاص األكثرفي عطلة نھایة األسبوع. 
 

. ما الذي یجب علیِك 19إذا كنِت في فترة الحمل، وبالتالي فأنت ُمعرضة بشكل خاص لإلصابة البالغة بفیروس كوفید 
 مراعاتھ؟
قدر اإلمكان. لھذا ننصحك بااللتزام بتوصیاتنا  دجدیال، فیجب أن تحمي نفسك من اإلصابة بفیروس كورونا حامالً  إذا كنتِ 

 لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة (انظري اإلجابة السابقة). 
 ً لقانون حمایة األم بأن تتمتعي، بوصفك امرأة حامل، بأقصى قدر ممكن من  في مكان العمل یلتزم صاحب العمل وفقا

ً نك ممك. إذا لم یكن ذلالجدیدالحمایة ضد اإلصابة بفیروس كورونا  فعلى صاحب عملك توفیر البدائل. إذا تعذر استمرارك  ا
 یمكن أن تقوم طبیبة النساء أو طبیب النساء بإصدار شھادة بحظر مزاولة العمل. ،في العمل

 ً ، وبوجھ خطیراً  ، قد یتخذ المرض مساراً الجدید، فعند اإلصابة بفیروس كورونا حامالً  ألحدث المعلومات، إذا كنتِ  وفقا
من الوزن الزائد أو أمراض معینة، أو في حالة التقدم في السن. في الوقت الحالي ھناك  حالة معاناتك مثالً  خاص في

. إال أنھ یجب في كافة األحوال توفیر 19العدید من األسئلة التي لم تتم اإلجابة علیھا فیما یتعلق بالحمل وفیروس كوفید 
 حمایة خاصة لألم والطفل. 

 المرض اتصلي مباشرة بطبیبة النساء أو طبیب النساء لمناقشة الخطوات الضروریة. في حالة ظھور أعراض
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
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 ؟جدیدال كورونا فیروس ینتقل كیف
متر من  1.5في حالة وجودك على مسافة أقل من  غالًبا ما ینتقل الفیروس من خالل المخالطة القریبة لفترة طویلة:

شخص مصاب دون حمایة (یُقصد بالحمایة: على سبیل مثال الشخصان یرتدیان كمامة). كلما زادت فترة المخالطة،وكانت 
 من مسافة قریبة تزداد احتمالیة انتقال العدوى.

  :كاآلتي دجدیال كورونا فیروس ینتقلیمكن أن 

: عند تنفس الشخص المصاب أو تكلمھ أو عطاسھ أو سعالھ، قطیرات الرذاذ وجسیمات الھباء الجويمن خالل  •
یمكن للقطیرات المحتویة على الفیروس أن تصل مباشرة إلى األغشیة المخاطیة لألنف أو الفم أو العیون 

 متر).  1.5ألشخاص آخرین موجودین بالقرب منھ (على مسافة أقل من 
لھباء الجوي) عبر مسافات طویلة، ولكن من النادر یمكن انتقال العدوى بواسطة القطیرات شدیدة الصغر (ا

حدوث ذلك. یمكن أن یوجد ھذا النوع من انتقال العدوى خاصة من خالل األنشطة التي تتطلب زیادة التنفس. 
یحدث ھذا، على سبیل المثال، مع األعمال البدنیة والریاضة والتحدث بصوت مرتفع والغناء. ینطبق األمر نفسھ 

 رة طویلة في غرف سیئة التھویة أو ال توجد بھا تھویة، خاصة إذا كانت الغرف صغیرة.على الوجود لفت
األشخاص المصابین أو عطاسھم تصل القطیرات المسببة للعدوى  عند سعال :الیدینو األسطح الخارجیةعبر  •

إلى أیدیھم أو األسطح المجاورة. قد یتسبب ذلك في تعرض شخص أخر للعدوى في حالة التقاطھ لھذه القطیرات 
 بیدیھ ثم لمسھ لفمھ أو أنفھ أو عینیھ.

 
  

ً معدی المصاب الشخص یكون متى  ؟حولھ لمن ا
 بالتحدید: یعني ھذا إن طویلة. لمدة لغیره معدیاً  یكون ،جدیدال كورونا فیروسب أصیب الذي الشخص انتبھ:
 بالفعل. بالفیروس أصیب إنھ المصاب الشخص یدرك أن قبل أي األعراض، ظھور مناثنین  یومین قبل •
ً  بالفیروس المصاب الشخص یكون •  األعراض. علیھ تظھر الذي الوقت في خاص بشكل معدیا
 بینو بینك مسافة على ظاحف في تمرتس أن جداً  المھم من لذلك التامة. بالصحة شعور من ساعة 48 بعد حتى •

  .الصابونب بانتظام یدیك غسلو اآلخرین
 

 والعالج والتشخیص، األعراض،
 

 ؟دجدیال كورونا فیروس مرض أعراض ما
 

 :كورونا لفیروس الشائعة عراضاأل
ً  (یكون سعال •  الغالب) في جافا
 الحلق في ألم •
 التنفس ضیق •
 ألم الصدر •
 الحمى •
 فجأة التذوق حاسة و/أو الشم حاسة فقدان •

 التالیة: عراضیمكن أیضاً ظھور األ
 صداع •
 العام، والتوعكالشعور بالضعف  •
أعراض الجھاز الھضمي (الغثیان، القيء، اإلسھال،  •

 آالم في البطن)
 األنف) (رشح األنف سیالن •
 ألم في العضالت •
 الطفح الجلدي •

 
ً  أخرى مضاعفات تحدث قد .خفیفة تكون أن یمكن كما ،شدتھا درجة في األعراض تختلف  .الرئوي االلتھاب مثل أیضا

ً  تكون أن المحتمل فمن ،شائعةال األعراض من أكثر أو واحد من تعاني كنت إذا  .الجدید كورونا بفیروس مصابا
 

 في ھذه الحالة:
 .خرینمع اآل المخالطةوتجنب  احرص على البقاء في المنزل •
طبیبك. أجب بطبیبتك أو أو اتصل ) coronavirus.ch-heck.bagc(عبر اإلنترنت  فحص فیروس كورونا قم بعمل •

على كافة األسئلة في الفحص عبر اإلنترنت أو الھاتف على الوجھ األكمل. في النھایة ستحصل على توصیات، 
 وعند اللزوم سیكون ھناك توجیھ بالخضوع لالختبار.

 والتزم بھا باستمرار.) downlaods-coronavirus-www.bag.admin.ch/neues(» العزل«اطلع على تعلیمات  •
 

ً  65عن  عمركیزید إذا كان  مرض سابق یسري اآلتي: في حالة ظھور واحد أو  كنت تعاني منأو  كنِت حامالً أو  عاما
 في عطلة نھایة األسبوع. حتىبالطبیب أو الطبیبة و أكثر من األعراض الشائعة اتصل فوراً 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html#-415625029
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 غیر متأكد من كیفیة التصرف؟ ھل أنت 

عبر اإلنترنت (باللغة األلمانیة، والفرنسیة،  كورونا فیروسفحص  coronavirus.ch-check.bag/ موقعال یمكنك من خالل
  ، بعد اإلجابة على بضعة أسئلة.العامة صحةاالتحادي لل مكتبالواإلیطالیة، واإلنجلیزیة) الحصول على توصیات من 

 الرابط عبر Waadtالموقع اإللكتروني الخاص بكانتون وات  من خاللكما یمكنك 
coronavirus.unisante.ch/evaluation  فحص فیروس كورونا بثماني لغات أخرىإیجاد. 

عن االستشارة الطبیة المتخصصة،  ال یجوز بحال اعتبار فحص فیروس كورونا عبر الموقع اإللكتروني بدیالً 
آخر  والتشخیص، والعالج. فقد تكون األعراض الموصوفة في الفحص مرتبطة بأمراض أخرى، وبالتالي فقد تتطلب نھجاً 

 .في العالج
ً احرص دائم  قلقك. أو تثیر تزداد سوءاً  قویةعلى استشارة الطبیب/الطبیبة في حالة وجود أعراض  ا

 
 

عاًما. كیف نتصرف؟ ھل یمكنھ الذھاب إلى المدرسة أو إلى  12طفلي الذي یقل عمره عن تظھر األعراض على 
 مجموعة الرعایة؟

وفقًا للمعلومات الحالیة قد یصاب لألطفال أیًضا بعدوى فیروس كورونا الجدید. ومع ذلك، فإن األطفال الذین یقل عمرھم 
رنة بالمراھقین والبالغین، كما یندر نقلھم للفیروس ألشخاص ، یعتبرون أقل تعرًضا لإلصابة باألعراض مقاعاًما 12عن 

 آخرین.

 أحد المخالطین عن قرب لدیھما األعراض و: الطفل 1الموقف 
بشخص آخر تظھر  اتصال قریبالجدید ولدیھ  تشیر إلى احتمالیة اإلصابة بعدوى فیروس كورونا أعراضطفلك لدیھ 

سنة). في ھذه الحالة یتوقف التصرف التالي على نتیجة اختبار الشخص المخالط  12فوق  شخصعلیھ أعراض العدوى (
 عن قرب: 

یجب على طفلك البقاء في المنزل، ویتم إجراء  جابیة:إذا كانت نتیجة اختبار الشخص المخالط عن قرب إی •
طبیبة األطفال بمعلومات عما یجب أن /األطفال االختبار لھ بالرجوع إلى طبیب/طبیبة األطفال. سیزودك طبیب

 تفعلھ بعد ذلك. 
ال یُسمح لطفلك بالذھاب إلى المدرسة أو مؤسسة  إذا كانت نتیجة اختبار الشخص المخالط عن قرب سلبیة: •

 .من انتھاء الحمى أو تحسن السعال بشكل ملحوظ 24الرعایة مرة أخرى إال بعد مرور 
 

 ، دون یكون لدیھ اتصال بمصابین : الطفل لدیھ أعراض2الموقف 
بشخص آخر  اتصال قریبلدیھ  لیسالجدید، لكن  تشیر إلى احتمالیة اإلصابة بعدوى فیروس كورونا أعراضطفلك لدیھ 

سنة). في ھذه الحالة یتوقف التصرف التالي على األعراض والحالة  12فوق  شخصتظھر علیھ أعراض العدوى (
 الصحیة لطفلك:

یجوز وحالتھ العامة جیدة:  التھاب الحلق و/أو سعال خفیف) (سیالن األنف و/أوطفلك لدیھ أعراض برد خفیفة  •
 لطفلك الذھاب للمدرسة أو مؤسسة الرعایة كالمعتاد.

یجب على طفلك البقاء في المنزل. ال یسمح لطفلك بالذھاب إلى طفلك لدیھ حمى، إال أن حالتھ العامة جیدة:  •
اتصل بطبیب األطفال/طبیبة . تھاء الحمىمن ان 24المدرسة أو مؤسسة الرعایة مرة أخرى إال بعد مرور 

 األطفال، إذا استمرت الحمى لدى طفلك ألكثر من ثالثة أیام.
في حالة ظھور مزید من األعراض لدى طفلك (شكاوى الجھاز الھضمي، صداع، آالم في الجسم، فقدان حاسة 

 الشم و/أو التذوق) فناقش الخطوات التالیة مع طبیب األطفال/طبیبة األطفال.
یجب على طفلك البقاء في المنزل. ال یسمح لطفلك بالذھاب  طفلك لدیھ سعال شدید، إال أن حالتھ العامة جیدة: •

إلى المدرسة أو مؤسسة الرعایة مرة أخرى إال بعد تحسن السعال خالل ثالثة أیام بشكل ملحوظ. اتصل بطبیب 
 ثر من ثالثة أیام.األطفال/طبیبة األطفال، إذا استمر السعال الشدید لدى طفلك ألك

في حالة ظھور مزید من األعراض لدى طفلك (شكاوى الجھاز الھضمي، صداع، آالم في الجسم، فقدان حاسة 
 الشم و/أو التذوق) فناقش الخطوات التالیة مع طبیب األطفال/طبیبة األطفال.

طبیبة األطفال بشكل /اتصل بطبیب األطفال طفلك لدیھ حمى أو سعال شدید، و/أو حالتھ العامة لیست جیدة: •
 مباشر، لمعرفة ما علیك فعلھ.

 

https://coronavirus.unisante.ch/evaluation
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/de/ansteckung-und-risiken-glossar-isolation-und-quarant%C3%A4ne/was-bedeutet-%C2%ABenge-kontaktperson%C2%BB
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/de/ansteckung-und-risiken-glossar-isolation-und-quarant%C3%A4ne/was-bedeutet-%C2%ABenge-kontaktperson%C2%BB
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/de/ansteckung-und-risiken-glossar-isolation-und-quarant%C3%A4ne/was-bedeutet-%C2%ABenge-kontaktperson%C2%BB
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/de/ansteckung-und-risiken-glossar-isolation-und-quarant%C3%A4ne/was-bedeutet-%C2%ABenge-kontaktperson%C2%BB
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 ؟دجدیال كورونا فیروس مرض من العالج یتم كیف

 المرضیة الحاالت في أما اآلخرین. األشخاص لحمایة المصابین عزل یتم األعراض. تخفیف على فقط العالج یقتصر
 أجھزة على المریض لوضع حاجة ھناك تكون قد كما المركزة. العنایة وحدة في للعالج المریض إخضاع فیلزم الخطیرة،

 الصناعي. التنفس
 

 ؟الجدید كورونا بفیروس عالقة أي لھا لیس صحیة مشاكل أو مرض أعراض من تعاني ھل
 وأن الجدید كورونا بفیروس عالقة لھا لیس التي واألمراض الصحیة والمشاكل األعراض الجد محمل على تأخذ أن لیكع

 !الطبیبة أو بالطبیب اتصل :طویالً  تنتظر وال المساعدة بطلب قم .ھاعالج یتم
 

 ؟الجدیدمتى یجب علي الخضوع الختبار فیروس كورونا 
فحص فیروس ؟ ابق في المنزل، وقم بعمل جدیدالھل تشعر أنك مریض أو تشعر بأعراض مرض فیروس كورونا 

اتصل بالطبیب أو الطبیبة. أجب على كافة األسئلة في الفحص عبر اإلنترنت أو ) coronavirus.ch-check.bag( كورونا
أو الھاتف على الوجھ األكمل. في النھایة ستتلقى توصیات، وعند اللزوم سیكون ھناك توجیھ بالخضوع لالختبار. ابق في 

 المنزل إلى أن تظھر نتیجة االختبار.
 

 الخضوع لالختبار؟أین یمكنني 
 یتم إجراء االختبارات من قبل األطباء والطبیبات أو المستشفیات أو مراكز االختبار المخصصة لذلك.

إذا كانت نتیجة الفحص توصي بإجراء االختبار  .)check.bag-coronavirus.ch( فحص فیروس كورونایمكنك عمل 
 فستتلقى تعلیمات حول كیفیة التصرف.

. ستجد الخاصة بالكانتونات لإلحالة إلى صفحات اإلنترنت /fr/coronaviruswww.ch.chفي صفحة الویب  روابطوجد ت
 باإلضافة إلى بیانات االتصال. الجدیدھناك معلومات حول فیروس كورونا 

 
 ؟)PCR(بي سي آر اختبار في أي الحاالت تتحمل الحكومة االتحادیة تكالیف 

(اختبار بي سي آر الجزیئي البیولوجي)، في  2020یونیو (حزیران)   25تتحمل الحكومة االتحادیة تكالیف االختبار منذ
ویحدث ھذا، على سبیل المثال، إذا كانت لدیك األعراض الخاصة . )BAG(للمكتب االتحادي للصحة  معاییرالحالة استیفاء 

. كما یُعتبر اخطار تطبیق الجدیدوأوصى طبیبك المعالج بإجراء اختبار اإلصابة بفیروس كورونا  19بفیروس كوفید 
ً   SwissCovidكورونا  .الذي یشیر إلى مخالطتك لشخص مصاب من المعاییر أیضا

 

فلن تقوم الحكومة االتحادیة بتحمل تكالیف  )BAG(للمكتب االتحادي للصحة االختبار  في حالة عدم استیفاء معاییر
االختبار. ویحدث ذلك على سبیل المثال، عند الحاجة إلى نتیجة االختبار من أجل السفر أو في حالة إجراء االختبار فقط 

 بناء على رغبة صاحب عملك.
 

 واألنشطة الترفیھیة التجمعات والفعالیات
 

 ھي التجمعات المحظورة؟ ما
شخًصا في النطاقات العامة. یُقصد بالنطاقات العامة األماكن العمومیة وطرق  15تُحظر التجمعات العفویة ألكثر من 

 المشي والمتنزھات. 
 

 الخاصة؟ العامة وما ھي القواعد الساریة على الفعالیات 
 

یجوز المشاركة في الفعالیات الخاصة في دائرة األصدقاء والعائلة (المقامة في أماكن غیر متاحة للجمھور، مثًال في البیت) 
 ینبغي تجنب الفعالیات الخاصة ما أمكن. . أشخاص 10بما ال یزید عن 

 
 ما ھي القواعد الساریة على األنشطة الترفیھیة الریاضیة والثقافیة؟ 

شخًصا، وذلك في حالة الحفاظ  15یُسمح باألنشطة الترفیھیة الریاضیة والثقافیة في األماكن المغلقة بحضور ما یصل إلى 
على مسافة كافیة وارتداء الكمامات أیًضا. یمكن االستغناء عن الكمامة في حالة المساحة الكبیرة للمكان، مثل صاالت 

التنس أو القاعات الكبیرة. في الھواء الطلق یجب أیًضا الحفاظ على مسافة األمان. تُحظر الریاضات التي تتطلب احتكاك 
 عاًما من ھذه القواعد. 16ثنى األطفال األقل من جسدي. یُست

https://check.bag-coronavirus.ch/
https://check.bag-coronavirus.ch/
https://check.bag-coronavirus.ch/
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
http://www.ch.ch/fr/coronavirus
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الكبیر  دفي المجال االحترافي للریاضة والثقافة یُسمح بالتدریبات والمسابقات باإلضافة للبروفات والعروض. نظًرا للعد
 رفین.من القطیرات التي تنبعث أثناء الغناء تحظر مناسبات كورس الھواة، بینما یجوز إجراء البروفات لكورس المحت

 
 ما ھي القواعد الساریة على الحانات والمطاعم؟ 

 أشخاص. یُستثنى من ذلك اآلباء مع أطفالھم. 4ال یجوز أن یتجاوز عدد الضیوف على الطاولة الواحدة  •
ً  6حتى الساعة  مساءً  11ة یسري موعد الغلق من الساع •  .صباحا
 واألطعمة إال أثناء الجلوس. واجب الجلوس في المطاعم والحانات: ال یجوز تناول المشروبات •

 ؟مراقصما ھي القواعد الساریة على صاالت الدیسكو و

 وإقامة حفالت الرقص. والمراقصیُحظر تشغیل صاالت الدیسكو 

 

 
 العمل من المنزل

 احرص على العمل من المنزل قدر اإلمكان. وبھذا تقل المخالطة، وبالتالي یقل انتشار الفیروس.
 

الذین ال یستطیعون العمل من المنزل، یسري قانون العمل، الذي ینص على اآلتي: یلتزم صاحب العمل بالنسبة للموظفین 
 باتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة صحة الموظفین.

 
 

 المعلومات من المزید
 

 أین یمكنني الحصول على المزید من المعلومات في لغتي؟
: migesplus.chوالمواضیع اآلخرى عن الصحة على الموقع الشبكي  19كوفید یمكنك إیجاد الكثیر من المعلومات الموثوقة عن 

19-covid-coronavirus-https://www.migesplus.ch/themen/neues 
 
 

 المساعدة.توفیر 
 ؟المستشفى في لغتي ویفھموا یتكلموا لم إذا ھأفعل أن یمكنني ذاما
 محترفین ینمترجم استخدام تم إذا الھاتف. عبر الترجمة خدمات ھناك كذلك البدایة. في مترجمة أو مترجم بالطلب قم

 السیاق في لك یحق بالعدوى. اإلصابة من حمایتھم تتم وبالتالي الترجمة أجل من معك أقاربك یأتي أن الالزم من فلیس
 خرین.اآل قبل من فھمك یتم وأن خریناآل تفھم أن الطبي

 اآلخرین؟ تساعد أن ترید ھل أو دواء؟ أو طعام إلى تحتاج ولكنك المنزل في البقاء علیك یجب ھل
  المباشر: محیطك في ابحث

 أحد؟ أي من المساعدة طلب تستطیع ھل •
 أحد؟ ألي المساعدة تقدیم تستطیع ھل أو •

ً  ھناك   أخرى: طرق أیضا

 المدینة إدارة أو البلدیة بإدارة باتصال قم •
 «Five up» تطبیق باستخدام قم •
 maintenant.ch-www.aide و jetzt.ch-www.hilf موقعال بزیارة قم •

ً  ینطبق ھنا ً  یجب یلي: ما أیضا  .الوقائي النظافة والسلوك بقواعد االلتزام دائما
 

 معھ؟ للتحدث شخص إلى تحتاج أو بالقلق تشعر ھل

https://www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19
http://www.hilf-jetzt.ch/
https://www.aide-maintenant.ch/?ljs=fr
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 ذلك: عن المعلومات تجد أن یمكن ھنا
 www.salutepsi.ch أو www.santepsy.ch أو www.dureschnufe.ch الموقع على اإلنترنت في •
 )Die Dargebotene Hand منظمة( 143 الرقم تحت الھاتف عبر •

 
 

 الحمایة؟ أو المساعدة عن تبحث ھل المنزل؟ في بالخطر مھدد بأنك تشعر ھل

  أو victimes.ch-aux-www.aide أو schweiz.ch-www.opferhilfe الموقع على •
vittime.ch-alle-www.aiuto االستشارة على للحصول اإللكتروني البرید وعناوین الھواتف أرقام تجد أن یمكن 

 .سویسرا أنحاء جمیع في والحمایة الھویة مجھولة
 117 رقمال تحت الطوارئ حالة في بالشرطة اتصل •

 
 

 مھمة: أخرى ھواتف أرقام
 حاالت لجمیع الساعة مدار على سویسرا أنحاء جمیع في متاح الرقم ھذا :144 (اإلسعاف) الطبیة الطوارئ •

 الطبیة. الطوارئ
  تحت الجدید كورونا فیروس حول األسئلة على الرد یتم :الجدید كورونا فیروس عن االستفسارات خط •

 .00 00 463 058 الرقم
المتاح كل یوم وفي اللیل  0844 844 911على الرقم  Medgateـ ب اتصل :األسرة طبیب لدى مسجل تكن لم إذا •

  أیضاً.
 
 
 

 الكمامات 
 

یسري اآلتي: احرص على ارتداء ماكن. بصفة عامة یلزم ارتداء الكمامة في كثیر من األ سویسرافي 
كمامة عندما تخرج من المنزل في الحاالت التي ال یمكنك فیھا االحتفاظ بمسافة أمان مع األشخاص 

 اآلخرین بشكل مستمر. یجب أن تغطي الكمامة األنف والفم دائًما.
 

 
ص المصاب بالعدوى یمكن أن ینقل في األماكن العامة في المقام األول إلى حمایة اآلخرین. الشخ الكمامةیھدف ارتداء 

العدوى دون أن یعلم لمدة یومین قبل ظھور األعراض. أي أنھ عندما یرتدي الجمیع كمامات في األماكن الضیقة، فإن 
ال یضمن الحمایة بنسبة مائة بالمائة، إال أن ھذا یعمل على تباطؤ انتشار  الكمامةالجمیع یحمون بعضھم بعًضا. ارتداء 

 الفیروس.
 
 ن یسري واجب ارتداء الكمامة؟أی

یسري واجب ارتداء : سویسراالمتاحة للجمھور في جمیع أنحاء األماكن جمیع في واجب ارتداء الكمامة  •
(المغلقة) ینطبق ھذا على األماكن الداخلیة  .الشركات والمنشآت في المتاحة للجمھور األماكنكافة  فيالكمامة 

 یشمل ذلك على سبیل المثال:و (المفتوحة) والخارجیة
o المحالت ومراكز التسوق والبنوك ومكاتب البرید 
o المتاحف والمكتبات ودور السینما والمسارح وقاعات الحفالت الموسیقیة 
o حدائق الحیوانات والنباتات، ومتنزھات الحیوانات 
o وصاالت األلعاب والفنادق (باستثناء غرف النزالء)  المطاعم والحانات 
o والمنشآت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة السباحة حماماتوغرف تغییر المالبس ل مداخلال 
o  منشآت الرعایة الصحیة، وعیادات األطباء، والمناطق المتاحة للجمھور بالمستشفیات ودور رعایة

 المسنین
o الكنائس والمنشآت الدینیة 
o شآت االجتماعیة، ومراكز االستشارات، وأماكن الفعالیات العامةالمن 
o  األماكن المتاحة للجمھور في اإلدارات الحكومیة مثل الخدمات االجتماعیة والمحاكم، باإلضافة إلى

 المباني المتاحة للجمھور التي تجتمع فیھا المجالس النیابیة أو الجمعیات المحلیة
o  ،أعیاد المیالدبما في ذلك أسواق األسواق 

 

http://www.dureschnufe.ch/
https://www.santepsy.ch/fr/
https://www.santepsy.ch/it/
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
https://www.aide-aux-victimes.ch/fr/
https://www.aiuto-alle-vittime.ch/it/
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في األماكن العامة، بما في ذلك الشوارع واألرصفة والمتنزھات  األماكن العامة:واجب ارتداء الكمامة في  •
 والمالعب یسري واجب ارتداء الكمامة كما یلي:

o .في مناطق المشاة الحیویة في مراكز المدن والقرى 
o  متر عن  1.5في أي مكان یوجد بھ الكثیر من األشخاص، حیث ال یمكنك االحتفاظ بمسافة أمان

ینطبق ھذا أیًضا إذا قابلت أصدقاء ومعارف في الطریق، ولم یمكنك الحفاظ على مسافة اآلخرین. 
 األمان. 

 
: أثناء العمل یجب ارتداء الكمامة داخل كافة األماكن المغلقة. یُستثنى من داخل مباني العمل واجب ارتداء الكمامة •

متر مع  1.5ذلك اآلتي: في حالة العمل في غرفة منفصلة، أو عند إمكانیة الحفاظ على مسافة أمان تبلغ 
 األشخاص اآلخرین، وعدم إمكانیة ارتداء الكمامة ألسباب تتعلق بالسالمة.

 
على سبیل المثال في مدارس التعلیم  ،2: في المرحلة الثانویة 2المرحلة الثانویة  واجب ارتداء الكمامة في •

الثانوي العام، أو الثانویة المھنیة أو الثانویة الفنیة یسري واجب ارتداء الكمامة. یجب على الطالب والمدرسین 
حصص، وداخل مبنى المدرسة وكافة الموظفین اآلخرین ارتداء الكمامة. ینطبق واجب ارتداء الكمامة أثناء ال

 وفي الفناء الخاص بھا.
 

 ھل ھناك استثناءات لألطفال الصغار وألشخاص آخرین؟
األشخاص الذین ال یستطیعون ا یستثنى األطفال تحت سن اثني عشر عاما من واجب ارتداء الكمامة. كما یستثنى أیضً 

 ارتداء الكمامة ألسباب خاصة، خصوصا األسباب الطبیة.
 

 إذا لم یكن لدي كمامة: ھل یمكنني سحب الوشاح على وجھي وأنفي أو حتى تغطیتھ بقطعة قماش؟ 
الكافیة من ال، وضع الوشاح أو قطعة قماش على الوجھ ال یعفي من ضرورة ارتداء الكمامة. ال یوفر الوشاح الحمایة 

 العدوى، كما أنھ ال یحمي اآلخرین بدرجة كافیة. یجب ارتداء كمامة طبیة أو الكمامة المصنوعة من القماش.
 
 

 الدخول إلى سویسرا /الرحالت 
 

من مناطق  سویسراأیام عند القدوم إلى  10ھناك إلزام بالبقاء في الحجر الصحي لمدة  2020یولیو (تموز)  6من  اً اعتبار
 معینة. 

) بخصوص النقل الدولي للركاب 19 (كوفید الجدیدتستند ھذه اإلجراءات إلى مرسوم إجراءات مكافحة فیروس كورونا 
 وتسري على دخول البالد من البلدان والمناطق التي تزداد فیھا مخاطر العدوى بفیروس كورونا.

 
 .إلیك بإعطائھا المختصة الجھةقوم تس التين واتبع التعلیمات المختصة بقدومك في غضون یومی الكانتونیة الجھةأبلغ 

في حالة التھرب من الحجر الصحي أو في حالة عدم الوفاء بواجب اإلبالغ عند القدوم إلى البالد، 
 10000یعتبر ذلك مخالفة قانونیة بموجب قانون األوبئة، ویُعاقب بدفع غرامة مالیة تصل إلى 

 .فرنك سویسري
بالبلدان والمناطق التي تزداد فیھا مخاطر العدوى بفیروس كورونا، وقائمة االتصال تجد قائمة 

 :ھنا المعنیة، باإلضافة إلى حاالت االستثناء من واجب الحجر الصحي جھات الكانتونیةبال
www.bag.admin.ch/entry 

 
 

 المخالطیناختبارات فیروس كورونا وتتبع 
 توقف سلسلة العدوى.

 
 

 ؟لماذا یكتسب اإلجراءان ھذه األھمیة
یجب أن یخضع جمیع األشخاص الذین لدیھم أعراض المرض الختبار فیروس » طبیعیة«لكي نصل إلى حیاة شبھ 

ً  الجدیدكورونا  أن یقدم جمیع  على الفور، حتى في حالة األعراض الخفیفة. باإلضافة إلى االختبار من المھم أیضا
في المطعم. ألن  ،األشخاص بیانات االتصال الخاصة بھم حتى یمكن إجراء عملیة التتبع عند الحاجة، على سبیل المثال

http://www.bag.admin.ch/entry
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یشعرون أنھم بصحة جیدة. وبھذا یمكن لالختبارات  األشخاص المصابین قد یكونوا ناقلین للعدوى على الرغم من كونھم
 وتتبع المخالطین وقف سلسلة العدوى.

 
 في حالة النتیجة اإلیجابیة الختبار فیروس كورونا یبدأ تتبع المخالطین.

 مع الشخص المصاب على تحدید األشخاص الذین كانوا على اتصال وثیق معھ.الكانتونیة تعمل السلطات  •
 عدوى واإلجراءات التالیة التي ینبغي علیھم اتباعھا.للغ األشخاص المخالطین باحتمالیة تعرضھم تقوم السلطات بإبال •
حتى إذا لم یكن عند ھؤالء األشخاص أي أعراض، یجب دخولھم الحجر الصحي. یسري ھذا لمدة عشرة أیام منذ آخر  •

  اتصال بالشخص الناقل للعدوى.
  .وقت تقوم السلطات بإلغاء الحجر الصحيفي حالة عدم اكتشاف اإلصابة خالل ھذا ال •
 
 
 

 
 SwissCovidتطبیق 

ھواتف الجوالة إلى منع االنتشار غیر لل SwissCovidنھدف عن طریق الدعم المقدم من تطبیق 
 SwissCovid. كلما زاد عدد األشخاص المستخدمین لتطبیق الجدیدالمحكوم لفیروس كورونا 

لفترة  زادت مساھمتھم في تحقیق ھذا الھدف. سیقوم التطبیق بإبالغ أي شخص كان موجوداً 
، بإمكانیة تعرضھ للعدوى الجدیدعلى األقل، أثبتت االختبارات إصابتھ بفیروس كورونا  واحدطویلة بالقرب من شخص 

. یمكن تنزیل التطبیق من متجر وباإلجراءات الالزمة. تظل الخصوصیة محمیة. استخدام التطبیق اختیاري ومجاني
 .Google Playومن متجر  Appleتطبیقات 

 
 العدوى بصورة أسرعانتقال في إیقاف سالسل  SwissCovidیساعد تطبیق 
. فھو الجدیدعلى الحد من فیروس كورونا  )Android/iPhone(الخاص بالھواتف الجوالة  SwissCovidیساعد تطبیق 
، حیث تتبع حاالت اإلصابة الجدیدة، وبھذا یساعد الكانتوناتالتقلیدي، الذي تقوم بھ » لتتبع المخالطین«  یمثل استكماالً 

 على إیقاف سالسل انتقال العدوى. 
الفرنسیة، اإلیطالیة، الرومانشیة،  (باللغات األلمانیة، Google Playومتجر  Appleمتاح في متجر  SwissCovidتطبیق 

ً  سیكون. برتغالي، الصربیة، اإلسبانیةالكرواتیة، ال، اإلنجلیزیة البوسنیة، األلبانیة، ً  والتغرینیة بالتركیة متاحا  ).قریبا
 Androidالعاملة بنظام  ةللھواتف الجوال Google Playمتجر  •
 iOSالعاملة بنظام  ةللھواتف الجوال Appleمتجر  •

كلما زاد عدد األشخاص الذین یُثبّتون التطبیق ویستخدمونھ، زادت . اختیاري ومجاني SwissCovidاستخدام تطبیق 
 .الجدیدفعالیتھ في الحد من فیروس كورونا 

 
  ؟SwissCovid تطبیق كیف یعمل

. بعد ذلك، ال علیك سوى االحتفاظ Androidأو  Appleعلى ھاتفك الجوال العامل بنظام  SwissCovidقم بتثبیت تطبیق 
بھاتفك الجوال معك وتشغیل وظیفة البلوتوث. یقوم الھاتف الجوال بإرسال معرفات مشفرة عبر البلوتوث، وھو ما یسمى 

عبارة عن سالسل طویلة وعشوائیة من الرموز. بعد أسبوعین یتم محو كافة التحققات الجمعیة  وبالتحقق الجمعي. وھ
 ً  من الجھاز. أوتوماتیكیا

یقوم التطبیق بالتسجیل كما یقوم التطبیق بقیاس المدة والمسافة بینھ وبین الھواتف الجوالة األخرى دون الكشف عن الھویة. 
خالل الیوم). ھنا یكون ھناك  دقیقة 15ولمدة إجمالیة تزید عن ونصف ن متر (أقرب ماتصال قریب  عندما یكون ھناك

 احتمال النتقال الفیروس.
 

 ھكذا یتم اإلبالغ
بإرسال  الكانتونیة إیجابیة، فستقوم السلطات SwissCovidإذا كانت نتیجة اختبار فیروس كورونا ألحد مستخدمي تطبیق 

كود إلى ھذا الشخص (كود كوفید). فقط عن طریق ھذا الكود یمكن للشخص تشغیل وظیفة اإلشعارات في تطبیقھ. وبھذا 
على اتصال قریب بھم خالل مرحلة العدوى (قبل یومین الشخص المعني  كانمستخدمي التطبیق اآلخرین الذین  یتم تحذیر

ً  من ظھور األعراض). بإدخال الكود یتم إرسال  ودون الكشف عن الھویة. اإلشعار أوتوماتیكیا
األشخاص الذین تم إرسال اإلشعار إلیھم یمكنھم االتصال بخط المعلومات بالتطبیق واالستفسار عن الخطوات القادمة. تتم 

 یعاني من أعراض مرضیة، فعلیھ البقاء حمایة الخصوصیة في جمیع األوقات. إذا كان الشخص الذي تم إبالغھ بالفعل
 .الطبیبة/أو االتصال بالطبیب فحص فیروس كورونا بالمنزل، وتجنب مخالطة اآلخرین، وعمل

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.dp3t
https://apps.apple.com/ch/app/id1509275381
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 ً  المساعدة في كسر سلسلة انتقال العدوى. من خالل ھذا السلوك التعاوني یمكننا جمیعا
 

 الشخصیةالخصوصیة حمایة 
ً  SwissCovid البیانات التي یجمعھا تطبیق على ھاتفك الجوال فقط. وال یقوم بإرسال أي بیانات  یقوم بتخزینھا محلیا

شخصیة أو بیانات تحدید موقع إلى أماكن تخزین مركزیة أو حواسیب خادمة. ولھذا ال یستطیع أحد استنتاج ھویة الشخص 
 اف النظام.سیتم إیقفأین تمت ھذه المخالطة. عندما تنتھي أزمة كورونا أو إذا تبین عدم جدوى التطبیق ال و ،الذي خالطتھ

 
 تفید احتمالیة إصابتي بالعدوى. ھل یحق لي إجراء اختبار؟ SwissCovid تلقیت رسالة من تطبیق

ً نعم، بمجرد تلقیك رسالة تفید احتمالیة إصابتك یمكنك عمل االختبار مجان   .ا
یھدف ھذا االختبار إلى التعرف على األشخاص المصابین بالعدوى بالفعل، ولم تظھر علیھم أعراض حتى اآلن. یجب أن 

  العدوى المحتملة.حدوث أیام على األقل من  5یتم االختبار بعد مرور 
القادمة. سیساھم ھذا في الحد المعنیة، إلخبارك بالخطوات الكانتونیة  السلطةإذ كانت نتیجة االختبار إیجابیة ستتصل بك 

 من انتقال الفیروس.
 

 ھل سأستمر في الحصول على راتبي إذا قررت البقاء في المنزل نتیجة لتلقي رسالة تفید احتمالیة إصابتي؟
(یظھر رقم الھاتف في التطبیق في حالة  SwissCovidإذا تلقیت رسالة تفید احتمالیة إصابتك فیرجى االتصال بخط المعلومات 

 رسالة). ستحصل على إجابات ألسئلتك ھناك. الحصول على
من حیث المبدأ فإن صاحب العمل غیر ملزم بمواصلة دفع األجور إذا قررت البقاء في المنزل نتیجة لتلقیك رسالة تشیر إلى 

  احتمالیة إصابتك. 
  في االستمرار في الحصول على األجر.المختصة ھو الذي یعطي األحقیة الكانتونیة فقط الحجر الصحي الذي تفرضھ السلطات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 coronavirus.ch-www.bag                            المعلومات: من لمزید 

www.bag.admin.ch/neues-coronavirus                                                                              
 واإلنجلیزیة) واإلیطالیة، والفرنسیة، األلمانیة، (باللغات                                                                     

 

 

  ؟ Covid-19ھو  وما SARS-CoV-2 ما المقصود بـ ؟الجدیدما ھو فیروس كورونا 
بعد االنتشار االستثنائي لحاالت االلتھاب الرئوي في مدینة  2019في الصین في نھایة عام  الجدیداكتشف فیروس كورونا 

، وھو ینتمي إلى نفس عائلة مسببات أمراض متالزمة الشرق SARS-CoV-2ووھان بوسط الصین. حصل الفیروس على اسم 
 .»SARS«ومتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد  »MERS«األوسط التنفسیة 

ً  الجدید) على المرض الناجم عن فیروس كورونا WHOأطلقت منظمة الصحة العالمیة ( 2020شباط /فبرایر 11في   اسما
 ً  ».Coronavirus-Krankheit 2019« لمانیةأو باأل »coronavirus disease 2019«لـ  ، اختصاراً Covid-19 :رسمیا

 ً إلى أن الفیروس انتقل إلى البشر عن طریق الحیوانات، وأنھ ینتشر اآلن عن طریق االنتقال من  تشیر المعلومات المتوفرة حالیا
شخص آلخر. من المحتمل أن یكون الموطن األصلي الذي خرج منھ الفیروس ھو سوق لألسماك والحیوانات في مدینة ووھان، 

 وقد قامت السلطات الصینیة بإغالقھ منذ ذلك الحین.
 

http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
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