سؤال و جواب
ما هي فيروسات كورونا؟
فيروسات كورونا (الفيروسات التاجية) هي فصيلة من الفيروسات الواسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب طائفة من األمراض
تتراوح في شدتها بين التهاب بسيط في الجهاز التنفسي الي متالزمة االلتهاب الرئوي الحادة.
ما هو فيروس كورونا المستجد؟
يعتبر فيروس كورونا المستجد (  (COVID-19ساللة جديدة من فيروسات كورونا حيوانية المصدر والتي اكتسبت القدرة
على االنتقال للبشر مثل فيروس كورونا المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس  ,)2003و فيروس كورونا
سجل لهذا الفيروس أواخر عام  2019تفشي في جمهورية
المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية (ميرس  .)2012ولقد ُ
الصين الشعبية -مدينة ووهان وانتشر منها لعدد من المدن الصينية ودول أخرى عن طريق مسافرين سبق تواجدهم في ووهان
ما هو الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا المستجد ( (COVID-19؟
تم اإلبالغ عن أول حالة لإلصابة بهذا الفيروس بتاريخ  31ديسمبر  2019في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بجمهورية
الصين الشعبية ,وحتى تاريخ  24فبراير  2020تم تسجيل نحو 77,150حالة في الصين من بينها  2,495حالة وفاة في
الصين ,مع تسجيل حاالت مؤكدة خارج الصين في الدول الموضحة في الجدول التالي:
كمبوديا

سنغافورة

جمهورية الصين الشعبية

الهند

ماليزيا

كوريا الجنوبية

نيبال

فيتنام

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

سريالنكا

أستراليا

اليابان

كندا

تايالند

هونج كونج

روسيا

الواليات المتحدة األمريكية

ماكاو

لبنان

ألمانيا

تايوان

فلسطين

أسبانيا

فرنسا

العراق

بلجيكا

المملكة المتحدة

الكويت

فنلندا

إيطاليا

البحرين

جمهورية مصر العربية

اإلمارات العربية المتحدة

( يرجى متابعة التحديثات باستمرار بهذا الخصوص للوقوف على آخر المستجدات).

والجدير بالذكر أنه لم يتم حتى اآلن تسجيل حاالت لإلصابة بالفيروس في السلطنة.

هل يمكن أن يُصاب البشر بالعدوى بفيروس كورونا مستجد من مصدر حيواني؟
نعم ,فقد أثبتت الدالئل أن عدوى فيروسات كورونا المستجدة تنجم عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس .وما تزال التحريات
الوبائية جارية للتعرف على الناقل الحيواني لفيروس كورونا المستجد المتفشي في الصين ( ,(COVID-19وما يتداول من أن
الخفافيش أو الثعابين هي المصدر الحيواني للفيروس إنما هي فرضيات علمية ما تزال قيد الدراسة ولم يتم إثباتها أو نفيها بشكل
قاطع حتى اآلن.
ما هي أعراض اإلصابة بفيروس كورونا؟
أكثر األعراض شيوعا ً ما يلي :الح ّمى ،والسعال ،وضيق النفس وصعوبة التنفس .وفي الحاالت األشد وطأة ،قد تسبب العدوى
االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة.
هل يمكن أن تنتقل فيروسات كورونا من شخص إلى آخر؟
نعم ،تم إثبات انتقال فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر وذلك عن طريق االتصال عن قُرب والتعرض للرذاذ التنفسي
للشخص المصاب عادةً ،كما يحدث في سياق األسرة أو أماكن العمل أو في مراكز الرعاية الصحية مثالً .وكذلك عن طريق
التعرض لألسطح الملوثة برذاذ الشخص المصاب اذا لم يتم تنظيفها.
هل العاملون الصحيون عرضة لإلصابة بفيروس كورونا الجديد؟
نعم ،تم تسجيل حاالت إنتقال للعدوى بين العاملين في الرعاية الصحية وذلك نظرا ً القترابهم من المرضى أكثر من عامة الناس،
لذلك يوصى هؤالء العاملين باستخدام وسائل الوقاية الشخصية المناسبة من العدوى واالخذ بتدابير المكافحة الالزمة.
هل يوجد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد؟
ال يوجد لقاح فاعل حتى اآلن .ففي حالة ظهور مرض جديد ال يتوفر له أي لقاح ما لم يتم تصنيعه أوالً .وقد يستغرق األمر عدة سنوات قبل
التوصل إلى تصنيع لقاح ضد الفيروس .ويعد لقاح اإلنفلونزا الموسمية غير فاعل ضد فيروس كورونا المستجد ألن هذا الفيروس ينتمي
لعائلة فيروسية مختلفه ال يشملها لقاح اإلنفلونزا الموسمية.
هل يوجد عالج ضد فيروس كورونا المستجد؟
ال يوجد عالج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد .غير أن العديد من أعراضه يمكن معالجتها إعتمادا ً على الحالة السريرية
للمريض  ،وقد تكون الرعاية الداعمة لألشخاص المصابين بالعدوى ناجعة للغاية .وما يتم تناقله من أنباء عن نجاح العالج لبعض الحاالت
باستخدام أدوية إنما هي أدوية اثبتت فاعليتها في عالج أمراض فيروسية أخرى معروفة ويتم إستخدامها لعالج الفيروس المستجد من باب
اإلجتهادات الطبية ولكن لم تثبت فاعليتها حتى اآلن ويحتاج هذا اإلثبات لدراسات مستفيضة في المستقبل.

ما الذي يمكن القيام به للحماية من الفيروس المستجد؟
للح ّد من التعرض لإلصابة بفيروس كورونا ومنع إنتقاله يرجى اتباع اإلجراءات التالية:
 تجنب االتصال المباشر بالحيوانات (حية أو ميتة) أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات .
 تجنب اإلتصال المباشر مع أي شخص يعاني من أعراض السعال أو العطاس .
 إستخدام المنديل أو باطن كوع اليد عند العطس أو السعال لتغطية الفم واالنف حتي ال يتطاير الرذاذ المعدي لالخرين
أو يلوث االسطح واالدوات .
 غسل اليدين بالماء والصابون أو إستخدام المعقم.
 التـأكد من طهي المنتجات الحيوانية جيدا قبل تناولها.
بالنسبة للمسافرين إلى المناطق التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد فينصح باتباع اإلرشادات السابقة الذكر .مع مراعاة
البقاء في المنزل و تجنب األماكن المزدحمة قدر اإلمكان واستخدام الكمامات في حالة التواجد فيها ,والتوجه ألقرب مؤسسة
رعاية صحية في حالة ظهور أي من األعراض الموضحة.
هل توجد قيود على السفر للصين أو المناطق التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد؟
نظرا لتطورات وباء مرض فيروس كورونا وبناء على مراجعة تقييم المخاطر فإنه ينصح بعدم السفر إلى الصين ,وايران,
واليابان ,وسنغافورة ,وكوريا الجنوبية إال في حاالت الضرورة القصوى ,وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وقف رحالت
الطيران المدني إلى الصين وذلك من تاريخ  2فبراير  2020وحتى إشعار آخر (.يرجى متابعة التحديثات باستمرار بهذا
الخصوص للوقوف على آخر المستجدات)
بالنسبة للقادمين من جمهورية الصين الشعبية فعليهم مراجعة عيادة المطار أو اقرب مركز صحي لهم في حالة ظهور اعراض
عليهم ( حمى ,سعال ,ضيق النفس ,صعوبة التنفس) مع اإلفصاح عن تاريخ السفر والمخالطين لهم ,وسيتم تطبيق الحجر الصحي
على القادمين خالل  14يوم من تاريخ خروجهم من الصين.

متى يبدأ تطبيق الحجر الصحي بالنسبة للقادمين من الدول التي تم اإلعالن عنها بتاريخ  22فبراير 2020
من قبل وزارة الصحة وتشمل ( سنغافورة ,واليابان ,وكوريا الجنوبية)؟
سيتم تطبيق الحجر الصحي على القادمين عبر المنافذ الحدودية من كل من سنغافورة ,واليابان ,وكوريا الجنوبية بدءا من تاريخ
 22فبراير  . 2020على أن تكون مدة الحجر  14يوما من تاريخ خروجهم من هذه الدول.

هل سيتم تطبيق الحجر الصحي على القادمين من ( سنغافورة ,واليابان ,وكوريا الجنوبية) قبل تاريخ 22
فبراير 2020؟
ال ,لن يتم تطبيق الحجر الصحي على القادمين من سنغافورة ,واليابان ,وكوريا الجنوبية قبل تاريخ  22فبراير  ,2020وإنما
ينصح هؤالء القادمون بالتوجه إلى أقرب مؤسسة رعاية صحية في حال ظهور أي من اعراض المرض عليهم.

ما هي اإلجراءات المتبعة للقادمين من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؟
سيتم تطبيق الحجر الصحي على القادمين عبر المنافذ الحدودية من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدءا من تاريخ  9فبراير
 . 2020على أن تكون مدة الحجر  14يوما من تاريخ خروجهم من إيران.

هل ينصح بعدم استيراد المنتجات من الدول الموبوءة بمرض فيروس كورونا عن طريق مواقع التسوق
اإللكتروني؟
فيروس كورونا لم يثبت انتقاله عن طريق استهالك المنتجات غير الحيوانية ,كما وأن الفترة الزمنية منذ شحن البضاعة وحتى
وصولها تتجاوز فترة بقاء الفيروس حي خارج جسم االنسان او الحيوان المصاب به .

هل ينصح بعدم زيارة المجمعات التجارية الصينية بالسلطنة؟
ال يوجد موانع لزيارة المجمعات التجارية الصينية حيث أنه لم تسجل أي حالة لإلصابة بالفيروس الجديد بين العاملين بهذه
األماكن حتى اآلن ,كما وأن القادمين منهم حديثا من الصين سيكونون قد خضعوا للمعاينة خالل عبورهم للمنافذ الحدودية  ,ومع
هذا فإنه ينصح بتفادي التواجد في األمكان المزدحمة قدر اإلمكان إلى للضرورة القصوى وفي حالة التواجد بأحد هذه األماكن
يرجى اتباع االجراءات الوقائية والعادات الصحية السليمة مثل استخدام المنديل او باطن كوع اليد في حالة السعال أو العطس
والمواضبة على غسل اليدين أو تعقيمهما ووضع كمامات الوجه في حالة اإلقتراب من اي شخص يعاني من أعراض الرشح
والسعال.

أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن فيروس كورونا المستجد؟
في حالة وجود أي استفسارعن فيروس كورونا المستجد (  (COVID-19يرجى التواصل مع الوزارة عن طريق مركز
اإلتصال (. )24441999

