االحتياطات الوقائية لاللتهابات التنفسية

 -4المحافظةةةةة علةةةةى النظافةةةة الشخ ةةةةي مةةةةع
الحرص على نظافة األسطح واألرضيات
 -5تجنةةةةةةك ا حتكةةةةةةال المباشةةةةةةر بالم ةةةةةةابين
ومشاركتهم أدواتهم الشخ ي .
 -6المحافظةةة علةةى العةةادات ال ةةحية كةةالتوازن
الغةةئائى والنشةةاط البةةدنى وأخةةئ سةةط كةةافى مةةن
النوم ,مع طهى اللحوم والبيض جيدا .

 -1المداومةةةةةة علةةةةةى غسةةةةةن اليةةةةةدين بالمةةةةةاء
وال ةةةةةةابون لمةةةةةةدف 02ثانيةةةةةة أو بالمع مةةةةةةات
الكحوليةةة وتغطيةةةة الفةةةم واألنةةةف عنةةةد السةةةعان
والعطس .

 -7التهويةةةةة الجيةةةةد للغةةةةرف ووسةةةةائن الن ةةةةن
وأماكن العمن .

 -8إرتداء الكمامات .

جامعة طنطا  -كلية العلـوم
شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة
النشـــرة البيئيــة
لكلية العلوم

فيروس كــــورونـــــا
المستجد

إشــــــراف

األستاذ الدكتور

عبد العزيز لطفى عبد الدايم

عميد الكلية

األستاذ الدكتور

السيد ابراهيم السيد سالم

 -0تجنةةةةك مخمسةةةةة العينةةةةين واألنةةةةف والفةةةةم
باليدين

 -9علةةةى مةةةن تظهةةةر عليةةة أعةةةراض ا ةةةابة
بعةةةدون تنفسةةةية ,ضةةةرورف الب ةةةاء فةةة المنةةةزن,
وتجنةةةك االخةةةتخط بةةةادخرين ,وعةةةدم السةةةفر فةةة
أثناء وجود أعراض .

 -3ضةةرورف شةةةرك المةةةاء بشةةكن منةةةتظم علةةةى
مدار اليوم .

الم در:ـ (منظمة ال ح العالمي – طاع الطك الو ائى )

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

إعـــــداد

ا  /شيرين دمحم أبو العطا

شئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
Sci.tanta.edu.eg

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -كلية العلوم
جامعة طنطا ( ) facebook page

ماهو فيروس كـورونا المستجد ؟
فيروسات كورونا ه ف يلة فيروسات واسعة
االنتشار يُعرف أنها تسبك أمراضا ً تتراوح مةن
نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشةد حةدفً,
مثةةةةةن متخزمةةةةةة الشةةةةةرت األوسةةةةةط التنفسةةةةةية
( )MERSومتخزمةةة االلتهةةاك الرئةةود الحةةاد
الوخيم (السارس) .وفيروس كورونةا المسةتجد
( )nCoVهةةو سةةخلة جديةةدف مةةن الفيةةروس لةةم
يسةةةبك اكتشةةةافها لةةةدن البشةةةرمن بةةةن و وتةةةم
التعرف علي عن طريك التسلسن الجينى

وفيروسةةات كورونةةا حيوانيةةة المنشةةه ,أد أنهةةا
تنت ةةةن بةةةين الحيوانةةةات والبشةةةر .و ةةةد خل ةةةت
التحريةةةات المف ةةةلة إلةةةى أن فيةةةروس كورونةةةا
المسبك لمةرض سةارس ( )SARS-CoVةد
انت ن مةن طةط الزبةاد إلةى البشةر وأن فيةروس
كورونةةةا المسةةةبك لمتخزمةةةة الشةةةرت األوسةةةط
التنفسية ( )MERS-CoVد انت ن من ا بةن
إلى البشر.

ما هى أعراض اإلصابه بفيروس
كورونا المستجد ؟

المواضيع
تشةةةةتمن األعةةةةراض النمطيةةةة لحالةةةةة فيةةةةروس
كورونةةةةةةةةةا المسةةةةةةةةةتجد علةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةن
الجهازالتنفسةةةةةى(عطةةةةةاس  ,سةةةةةيخن االنةةةةةف ,
التهةةاك الحلةةك  ,سةةعان جةةاف ,ضةةيك التةةنفس ,
الحمى ) وأحيانا تتطور إلى التهاك رئةون و ةد
يتسبك فى مضاعفات حاد لةدن األشةخاص ئو
الجهةةةةاز المنةةةةاعى الضةةةةعيف والمسةةةةنين  ,امةةةةا
بالنسةةب للجهةةاز الةةدورن ( انخفةةاض فةةى عةةدد
خخيا الدم البيضاء ).
األمعاء( إسهان) ,الكليتين ( إنخفةاض وظيفةى)
.
ينت ةةةن مةةةن الشةةةخص الم ةةةاك بالعةةةدون إلةةةى
شخص آخةر عةن طةرت المخالطةة ال ريبةة دون
حمايةةة كمةةا يحةةد فةةى سةةيات األسةةرف والعمةةن
ومراكةةةةز الرعايةةةة ال ةةةةحي وتتةةةةراوح فتةةةةرف
الحضان من يومين و 41يوما .
يعتبةةةر األشةةةخاص المسةةةنين والم ةةةابون بةةةداء
السةةةةكرن والفشةةةةن الكلةةةةون وأمةةةةراض الرئةةةةة
المزمنةةةةة واالشةةةةةخاص المن و ةةةةةو المناعةةةةة
والسةةرطان معرضةةين لمخةةاطر شةةديد ل ةةاب
بالمرض الوخيم .

