
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COVID-19 كورونا المستجدالدليل المؤقت لعدوى فيروس 
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 وبائية المرض 

كورونا تم التعرف عليه ألول مرة في د، هي ساللة جديدة من فيروس مستجالفيروس التاجي )كورونا( ال

تم تسجيل حاالت في كل  تهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية.لمجموعة من حاالت اال

دولة حول  28مقاطعات الصين وكان معظم الحاالت المسجلة في مقاطعة هوباي. كما تم تسجيل حاالت في 

 %.3حالة وفاة بمعدل إماتة  2462حالة عالميا بينها  78811تم تسجيل العالم. 

 

 طرق انتقال العدوى 

م يتم اكتشاف طريقة العدوى حتى االّن. اال انه بناء على المعلومات المتوفرة حاليا يرجح أن االصابات بين ل

تم تأكيد انتقال الفيروس بين البشر وتم تسجيل البشر نجمت عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس. 

تقل من خالل الرذاذ التنفسي و الكوادر الصحية داخل وخارج الصين. االرجح بأن االفيروس يناصابات بين 

 من خالل االسطح الملوثة.

 

 األعراض والعالمات السريرية 

معظم االصابات ظهرت لديها اعراض تنفسية، وارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس والتهاب 

 رئوي.

 

 العالج

عالج أو لقاح معروف سواء للبشر أو للحيوانات . وتبقى الرعاية الداعمة المكثفة وعالج اليوجد حاليا اي 

 األعراض هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع المرض.

 

 (1)مرفق  تعريف الحالة )لغرض الرصد(

 الحالة المشتبهة:

 التالي:( وأي من مع او بدون حرارة شخص مصاب بمرض تنفسي حاد )سعال و/ او ضيق التنفس .1

 



 

  كوريا الجنوبية  – الصيناحدى الدول التي تشهد انتقال محلي للفيروس مثل تاريخ السفر الى– 

 عراضأليوما قبل ظهور ا 28 خالل اليابان   –إيطاليا  –إيران  –سنغافورة 

  او او محتملة لالصابة بالفيروس  يوما الماضية مع حالة مؤكدة 28اتصال وثيق خالل ال

 مصدر حيواني 

في حال عدم وجود  SARIحاالت االلتهابات التنفسية الحادة والتي تتطلب ادخال للمستشفى   .2

 .حددتشخيص يفسر االعراض. وال يتطلب وجود تعرض وبائي م

 

 

 : يعرف االتصال الوثيق كاالّتي

التعرض المرتبط بالرعاية الصحية، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية المباشرة لمرضى  .1

الكورونا المستجد، او العمل مع العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بفيروس فيروس 

الكورونا المستجد، أو زيارة المرضى أو البقاء في نفس البيئة القريبة لمريض فيروس الكورونا 

 المستجد.

 التواجد في بيئة واحدة )مثل فصل دراسي، مقر عمل( مع مريض فيروس كورونا المستجد. .2

 في أي نوع من وسائل النقل بوجود مريض فيروس الكورونا المستجد. السفر .3

 العيش في نفس المنزل كمريض فيروس الكورونا المستجد. .4

 

 الحالة المؤكدة:

 هي حالة مشتبهة تم تأكيدها مخبريا.

 

 التشخيص المخبري

 المختبرات المعتمدة ويتم تأكيد النتائج من خالل فييتم اجراء االختبارات المعملية لفيروس كورونا المستجد 

. ويتم اجراء االختبار لتأكيد الحاالت  )مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية ابوظبي(المختبر الوطني المعتمد 

 المشتبهة والمخالطين للحاالت المؤكدة.

 

 



 

 

 مكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية: 

 غير معروفة. بشكل عام يوصى بمايلي:  الكورونا المستجدال تزال طرق انتقال فيروس 

 نظافة وتطهير اليدين .1

تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل المرافق والمنشاّت الصحية، لضمان االكتشاف المبكر  .2

 للمصابين بمرض تنفسي حاد.

،ارتداء  ) الهواءواحتياطات األمراض المنقولة عبر التالمسية  القياسية و يجب تطبيق االحتياطات .3

وارتداء النظارات الواقية أو درع الوجه لحماية العينين والقفازات والثوب ضد نفاذ   95Nقناع 

  .مع أي حالة مشتبهة او مؤكدة ند التعاملالسوائل ع

مثل؛ منظار الجاز التنفسي، ادخال أنبوب تنفسي،  في حال اجراء تداخالت تولد الهباء الجوي .4

 .فينبغي مراعاة احتياطات اضافية  الشفط، أو العالج بالرذاذ التنفس االصطناعي ،

 

 جمع العينات ونقلها:

يجب جمع عينات مسحة البلعوم األنفي بنفس الطريقة المتبعة في عينات فيروس متالزمة الشرق األوسط 

 (.MERS CoVالتنفسية )

ينصح باستخدام عينات الجهاز التنفسي السفلية مثل البلغم أو نضخ الرغامى أو غسل القصبة الهوائية كما 

 عند االمكان. 

 يتم التنسيق حول نقل العينات مع الهيئات والمناطق الطبية التابعة للمنطقة.

 

 االجراءات ف منافذ الدخول: 

المشتبه  للحمى ونقل   المسافرين الواصلين من الصين المنافذ الصحية في نقاط الدخول، فحصيلزم على 

 بهم على الفور الى المستشفيات المحددة والمتفق عليها.

 14في المنطقة بحصر المخالطين للحالة المشتبهة وتسجيلهم ومتابعتهم لمدة  تقوم الجهات الصحية المختصة

 يوما.

 



 

ة اضافية على المسافرين من والى الصين. وفي ان منظمة الصحة العالمية التوصى باتخاذ أي تدابير صحي

ينصح المسافر بطلب الرعاية الطبية فسية قبل أو أثناء أو بعد السفر.حالة ظهور أعراض االصابة بعدوى تن

 ة بالسفر مع مقدم الخدمة الطبية.مع مشاركة المعلومات المتعلق

 

محتملة، يتطلب من جميع مراكز المراقبة صحية على التعامل مع اي حاالت للتاكد من قدرة المنافذ ال

 الصحية بالمنافذ التأكد من توفر التالي:

 

االجراءات والتجهيزات )ويشمل ذلك وسائل الحماية الشخصية( والعاملين المدربين على تقييم  .1

 حاالت االشتباه والتعامل معها، سواء كان االشتباه في صاالت السفر أو على وسائل النقل.

االجراءات والوسائل المطلوبة لتبادل المعلومات بين مشغلي وسائل النقل ومراكز المراقبة الصحية  .2

برنامج اللوائح الصحية الدولية بالوزارة، وذلك فيما يتعلق بحاالت االشتباه بين وبين بالمنافذ، 

 المسافرين.

ة للتقييم والتشخيص وتقديم التنسيق القائم لنقل الحاالت المشتبهة الى المنشاّت الصحية المالئم .3

 العالج.

مكن من خاللها التعامل مع الحاالت التي يشتبه اصابتها خطة طوارىء الصحة العامة التي ي .4

 بفيروس الكورونا الجديد.

االجراءات والتجهيزات الالزمة لتطهير وتعقيم المواقع واألدوات التي يتوقع تعرضها للتلوث  .5

 المشتبه بها بين المسافرين. من قبل الحاالت nCoV-2019بفيروس 

 وسائل التوعية الصحية المناسبة للمسافرين ومشغلي وسائل النقل والجهات العاملة بالمنفذ. .6

 

 

 االبالغ واالستجابة:

المشتبهه بها على الفور من  مرضا ناشئا وبالتالي يجب االبالغ عن الحاالت nCoV-2019يتعبر فيروس 

 خالل وسائل االبالغ المعتمدة في كل امارة.

 

 



 

 

 

 : nCoV-2019نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها فيروس 

 

تجنب التصال بالحيوانات )حية او ميتة( أو المنتجات الحيوانية او التواجد في أسواق تداول  .1

 الحيوانات.

 باعراض تنفسية.تجنب االتصال باشخاص مصابين  .2

 :اذا ظهرت أعراض االصابة بعدوى تنفسية فينبغي .3

 

 .البقاء في المنزل وتجنب االختالط باالخرين 

  طلب الرعاية الصحية فورا، بزيارة المنشأة الصحية واعطائهم معلومات متعلقة بالسفر

 واألعراض.

 .عدم السفر اثناء وجود أعراض مرضية 

  السعال أو العطاس.تغطية الفم واألنف بالمناديل عند 

  ثانية على األقل بالماء والصابون أو  20المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة

 بالمعقمات الكحولية.

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix#1: Case Definition for suspected Covid-19 coronavirus 
Case and Assessment

*Patient present with upper or lower respiratory symptoms  With 
or Without Fever  AND any of the following:

severe acute respiratory infections (SARI)** with no other lab result 
that explains illness

Has returned from China,or South Korea, or Iran, or Singapore, or 
Italy or Japan  in the last 28 days

Has cared for/come into contact with an individual or animal known 
or strongly suspected to have 2019-nCoV within 28 days

 Admit & isolate, contact & airborne precautions; if not available adequately ventilated single room with separate bathroom. 

Possibility of Covid-19 coronavirus infection
 Collect 3 samples, nasopharynx, oropharynx, and sputum
 Fill hard copy of PUI form (must)
 Send both (specimen & forms) to Latifa Hospital Laboratory for PCR testing; as defined by circular for Covid-19 coronavirus, 

*Symptoms could be any of the following:
 Fever, 
 Coughing.
 Shortness of breath or difficulty breathing.
 Any of other early symptoms like chills, body aches, sore throat, 

headache, diarrhea, nausea/vomiting, and runny nose.

**SARI case definition: An Acute respiratory infection with: 
 history of fever or measured fever of >= 38 C 
 And cough 
 with onset within the last 10 days 
 and requires hospitalization 

Note

This flowchart may change as further information emerges.


