
الوباء: هو مرض معدى إنتشر يف 
جميع أنحاء العالم. ميكن فقط 

ملنظمة الصحة العاملية اإلعالن أن 
الوباء مرض.

األمراض املتوطنة: هو حدوث ثابت من األمراض املعدية يتم 
مشاهدتها بإستمرار يف منطقة أو بلد. 

مصطلحات كوفيد-19



كوفيد-19: هوكلمات خطابات املرض بإختصار 19 ألن هذا 
املرض ظهر يف عام 2019. الفيروس املسبب لهذا املرض هو سارس 

.)COV(-2 كوف

السارس كوف-2: إنه فيروس يشبه تركيبه اجليني 80 ٪ 
لفيروس كورونا السارس.

لسارس: يعني املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة- متالزمة 
اجلهاز التنفسي احلاد الوخيم CoV-2 هو بإختصار لفيروس 

كورونا- 2.

العزل: يجب على الشخص املصاب بـ كوفيد-19 اإلبتعاد 
عن املقربني منه ومن يعيشون معهم يف نفس املنزل ، وذلك 

ملنعهم من نقل املرض لآلخرين ، مثل عدم التواجد يف 
نفس الغرفة،  والبقاء بعيًدا وإرتداء األقنعة عندما يكونون 

يف نفس الغرفة،  وعدم الذهاب إلى مكان وجود اآلخرين. 
لهذا ، قد يكون من الضروري قضاء الوقت احملدد بالبقاء يف 

غرفة واحدة فقط.

العدوي / خطر العدوي: مرض معدي ينتقل من إنسان 
الي أخر أو إمكانية اإلنتقال إلى األفراد. ينتقل فيروس 
كورونا عن طريق اجلهاز التنفسي فهو مرض ينثر املريض 
القطيرات احلاملة للفيروس بالعطس أو السعال أو حتى 



بالكالم. لتقليل مخاطر إنتقال العدوى لشخص ليس 
قريب منه املريض من الضروري للغاية إستخدام قناع لتقليل 

مخاطر العدوي. يقلل اإلبتعاد أيًضا من خطر اإلصابة 
بالفيروس.

مرض التنبيب: إنه مرض متصل بجهاز التنفس الصناعي. 
وهذا يعني أن الشخص ال يستطيع التنفس بسهولة من دون 

جهاز التنفس.

التماس: شخص كان يف نفس املكان مع مريض كوفيد-19.
ينقسم هؤالء األشخاص إلى قسمني كأشخاص إتصال 
منخفض اخلطورة وعالي اخلطورة. ُيعَرّف اإلتصال العالي 

اخلطورة بأن الشخص الذي وقف وجهًا لوجه أو حتدث إلى 
مريض مصاب بفيروس كوفيد-19 ألكثر من 15 دقيقة على 

مسافة أقل من متر واحد بدون قناع. إذا كان اإلتصال 
منخفض اخلطورة ، فإن الشخص املريض يف نفس املسافة 

والوقت حتدث معه وجهًا لوجه بالقناع.

فيلياسيون: إنه فحص يتم إجراؤه مع الشخص املريض أو 
أقاربه لفهم مصدر املرض وكيفية إنتشاره. باإلضافة إلى 
ذلك ، يتم حتديد األشخاص الذين إتصل بهم املريض. 

كما يتم فحص صحة الشخص املريض.



احلجر الصحي: الشخص الذي إتصل بشخص مصاب 
بكوفيد-19 يكون بالتأكيد بعيًدا عن اجلميع يف املنزل أو يف 
مكان معني لفترة زمنية معينة. قد يكون الشخص مصاب 

بالفيروس ، على الرغم من عدم وجود أعراض. إذا لم يظل 
الشخص املسؤول يف احلجر الصحي ، فيمكنه نقل الفيروس 

إلى أشخاص آخرين. يتم متابعة ما إذا كان الشخص 
اخلاضع للحجر االصحي يعاني من أي مرض خالل الفترة 

احملددة. 

املناعة: إنها املقاومة التي طورتها اخلاليا التي ينتجها اجلهاز 
  CoV-2 املناعي لإلنسان بعد إصابتة فيروس سارس كوف

للتعامل مع الفيروس. تستمر هذه املقاومة لفترة زمنية معينة. 
ميكن تطوير نفس املقاومة باللقاحات. 


