ضد كورونا:
معا َّ
ً
كيف لنا أن نحمي أنفسنا من
فيروس كورونا

 .1الخضوع لﻼختبار
ومن نحب
ﻷجل أنفسنا َ
ً
فيتعين علينا أن نحمي أنﻔسنا،
جميعا نتمنى أن نبقى أصحاء .لذا،
نحن
ﱠ
وعائلتنا ،وصديقاتنا وأصدقاءنا من التقاط عدوى فيروس كورونا .ما
ٍ
بصﻔة منتظمة وعزل أنﻔسنا على
ُيساعد في ذلك هو الخضوع لالختبار
ألن االختبار يمكن
الﻔور في حال أن جاءت نتيجة االختبار إيجابية .ذلك ﱠ
ٍ
وقت مبكر –
بواسطته الكشف عن انتقال عدوى فيروس كورونا في
حتى وإن كان المرء ال يشعر بالمرض.

توجد ثالث إمكانيات مختلﻔة لالختبار:
المدربة ،في عيادات األطباء على
اﻻختبارات السريعة تجريﮭا الكوادر ُ ﱠ
سبيل المثال ،أو بمراكز االختبار والصيدليات .على عكس اختبارات
ً
مباشرة في عين المكان .ويحصل الشخص الخاضﻊ
يتم التقييم
ُّ ،PCR
ٍ
وثيقة خطية أو رقمية بالنتيجة ،وتكون النتيجة السلبية
لالختبار على
ً
ٍ
صالحة فقط ٍ
زمنية محدودة وال يمكن من خاللﮭا استبعاد العدوى
لمدة
بشكل ّ
كلي .منذ  08آذار /مارسُّ ،
يحق ﱢ
لكل شخص يعيش في ألمانيا
ٍ
الحصول على اختبار سريﻊ مجاني على األقل ً
مرة واحدة في األسبوع.
ٍ
لﻔترة محدودة حتى تاريﺦ  10تشرين األول/
تسري تلك القاعدة
أكتوبر  ،2021إذ سينتﮭي عرض الحكومة االتحادية الخاص بتوفير
ً
ً
اعتبارا من  11تشرين األول /أكتوبر
مجانا للجميﻊ
االختبارات السريعة
ً
متاحة
ستظل
أن إمكانية الخضوع المجاني لالختبار السريﻊ
ُّ
 .2021إال ﱠ
لﻸشخاص الذين ال يمكن تلقيحﮭم وأولئك الذين ال توجد توصية عامة
بتلقيحﮭم.

عن طريق اﻻختبار الذاتي ،يمكن للمرء أن ُيجري االختبار لنﻔسه.
ً
ٍ
مواقف
إضافيا للسالمة في
ضمانا
االختبارات الذاتية يمكن أن تشكل
ًّ
ً
ٍ
يومية معينة – قبل زيارة عائلتنا مثال أو صديقاتنا وأصدقائنا.
ُتباع االختبارات الذاتية بدون وصﻔة طبية في الصيدليات ،وأسواق
المستلزمات المنزلية ،ومحالت تجارة التجزئة.
يتم إجراء االختبارات الذاتية في عين
في بعض المواقف ،يمكن أن ﱠ
المكان تحت إشراف الكوادر المتخصصة (اختبار األجسام المضادة
ً
ُ َ
مباشرة
قبل الزوار
المراقب لالستعمال الذاتي) ،على سبيل المثال ،من ِ َ ِ
قبل دخولﮭم للمنشﺂت الطبية .هنا ً
أيضا تكون نتيجة االختبار السلبية
ً
ٍ
صالحة فقط ٍ
زمنية محدودة .االختبار الذاتي إيجابي النتيجة يجب
لمدة
ُّ
التحقق من صحته في أقصى سرعة من خالل اختبار  PCRيحث على
إجرائه الطبيبة أو الطبيب ،على سبيل المثال.
ُ ﱢ
ٍ
نتيجة
تمكن اختبارات "( "PCRاختبار معملي) من الحصول على
ً
معمليا .لﮭذا الغرض ،تﺄخذ الكوادر المتخصصة
ويتم تقييمﮭا
ّ
موثوقةُّ ،
في عيادات األطباء ،أو الصيدليات ،أو مراكز االختبار (على سبيل
المثال ،بعد إجراء اختبار سريﻊ إيجابي النتيجة) عينة من البلعوم األنﻔي
ً
وﻏالبا تتوافر النتيجة بعد يوم إلى يومين ،حيث يتلقاها
والحنجري.
يتم
اﻹيجابية
النتيجة
رقمية.
أو
خطية
وثيقة
صورة
في
المعني
الشخص
ُّ
إرسالﮭا ً
أيضا إلى مكتب الصحة المختص ،وكذلك نتيجة اختبار PCR
السلبية في حال ما إذا كانت قد جاءت بعد اختبار سريﻊ إيجابي النتيجة.
ُ َ
أعراض مرضية ،أو في حال االشتباه
يستخدم اختبار  PCRلدى ظﮭور
ٍ
بالتقاط العدوى ،أو بعد إجراء اختبار سريﻊ أو ذاتي إيجابي النتيجة،
ً
وأحيانا كاختبار للمجموعات ألجل ُّ
تجنب انتشار فيروس كورونا
سارس-كوف 2-في المدارس والمنشﺂت التعليمية األخرى.
ھام :إن جاءت نتيجة االختبار السريﻊ أو الذاتي إيجابية ،ال بد من حجز
موعد ﻹجراء اختبار  PCRلدى طبيبة أو طبيب األسرة أو باالتصال
الﮭاتﻔي على رقم  .116 117مراكز االختبار والصيدليات يمكنﮭا
ُّ
ً
التحقق من صحة
يتم
مباشرة التنسيق ﻹجراء اختبار  .PCRمن خاللهُّ ،
نتيجة االختبار السريﻊ أو الذاتي.
يتعين ً
في ﱢ
دوما
كل األحوال وحتى وإن كانت نتيجة االختبار سلبية ،ﱠ
مراعاة قواعد .AHA+L

 .2المﮭم الخليط
الحماية من العدوى عن طريق قواعد AHA+L
حتى وإن كان ذلك ُ ﱢ
يقيد حياتنا اليومية – فنحن نساهم من خالل بعض
ٍ
بسرعة
الوسائل البسيطة في الحول دون أن ينتشر فيروس كورونا
كبيرة:
ترك مسافة للتباعد :الحرص على ترك ٍ
حد أدنى للمسافة
يبلﻎ ً
مترا ونصف فيما بيننا وبين اﻵخرين على الطريق
إلى العمل ،أو عند قضاء المشتريات ،أو أثناء التمشي في
المنتزه.

السعال والعطس في
اتباع قواعد النظافة الصحيةُّ :
ثنية الذراع والحرص ً
ٍ
وبصﻔة دورية على النظافة
جيدا
الصحية لليدين :ﻏسل اليدين بالصابون لمدة
 30-20ثانية على األقل.
ارتداء كمامة في الحياة اليومية :وضﻊ كمامة تغطي
ٍ
مواقف معينة ،السيما في األماكن
منطقة الﻔم واألنف في
الضيقة والتي ال يتسنى بﮭا ضمان االمتثال للحد األدنى
للمسافة.
التﮭوية :الحرص على تﮭوية األحياز الداخلية ً
جيدا،
لكون فيروسات كورونا تنتشر ً
أيضا عبر القطيرات
ُ
حجما (الﮭباء الجوي) ،والتي َ
ً
تنتﺞ عند الحديث
األصغر
تظل ُ ﱠ ً
ٍ
لﻔترة أطول في
معلقة في الﮭواء
أو الزفير وقد
ُّ
األماكن المغلقة.

استخدام التطبيق :من خالل تطبيق التحذير
يتم إبالﻏنا بسرعة
من فيروس كوروناُّ ،
ودون اﻹفصاح عن هويتنا في حال ما إذا
ٍ
شخص ُمصاب
مقربة من
سبق وتواجدنا على
ٍ
بﻔيروس كورونا ،كما ويمكننا تحذير اﻵخرين
إن التقطنا نحن العدوى.
حتى هؤالء الذين ﱠ
تلقحوا بالكامل أو الذين قد مرضوا إثر إصابتﮭم
يتعين عليﮭم االلتزام بتلك التدابير
بﻔيروس كورونا وتعافوا من المرض ﱠ
االحترازية ،ذلك ﱠ
ألنه ال يمكن استبعاد حدوث العدوى للمرة المتكررة
بشكل ّ
أناس آخرين.
كلي وما يصحب ذلك من خطر نقلﮭا إلى
ٍ
ٍ

ألن األحكام الراهنة
ھام :اتباع القواعد السارية في عين المكان ،ﱠ
تختلف بحسب معدل حاالت اﻹصابة بعدوى فيروس كورونا.

 .3من أجل حماية الجميﻊ
أخذ قواعد الحجر الصحي والعزل علﻰ محمل من الجد
ال نريد أن ُ ﱢ
نعرض عائلتنا وكذلك صديقاتنا
وأصدقاءنا للخطر .لﮭذا السبب ،ينبغي علينا
ُّ
تجنب االتصاالت االجتماعية والبقاء بالبيت
إن الحظنا على أنﻔسنا أعراض إصابة مرضية
بعدوى فيروس كورونا .قد تشمل أعراض
اﻹصابة المرضية بعدوى فيروس كورونا ،على
السعال ،أو ُّ
الزكام ،أو
سبيل المثال،
الحمى ،أو ُّ
ﱠ
الصداع وآالم األطراف ،أو اﻹرهاق ،أو حكة
ُّ
والتذوق.
الشم
في الزور ،أو فقدان حاستي
ُّ
ّ
عند ظﮭور أعراض ،عليكم االتصال بعيادة
طبيب األسرة ،أو بﺄحد الخطوط الساخنة المحلية
الخاصة بﻔيروس كورونا ،أو بعيادة خارجية
للحمى .بالليل وفي عطالت نﮭاية األسبوع
ﱠ
واألعياد ،يمكن ً
أيضا االتصال بخدمة االستعداد
الطبي من جميﻊ أنحاء ألمانيا على رقم
 ،116 117حيث يحصل المرء من هناك على
يتعين القيام به .اتصلوا برقم
المعلومات بشﺄن ما ﱠ
 112في حاالت الطوارئ.
َمن ُيجرى له اختبار إيجابي النتيجة لتشخيص
فيروس كورونا ،يجب عليه أن يعزل نفسﮫ
إما في البيت أو بالمستشﻔى بحسب درجة
– ّ
مرضه .وحده ذلك يساعد على كسر سلسلة
ألناس آخرين .العزل
العدوى ومنﻊ نقل الﻔيروس
ٍ
المنزلي ال يمكن إنﮭاؤه إال بعد ً 14
يوما على
األقل من بداية المرض وفقط ُّ
بتوفر نتيجة سلبية
الختبار سريﻊ أو اختبار  .PCRهذا القرار
يتخذه مكتب الصحة المختص بالتنسيق مﻊ الجﮭة
ُ ﱢ
المقدمة لخدمة الرعاية الطبية.

بعد اﻻتصال الوثيق بشخص ُمصاب
بﻔيروس كورونا ،حتى ومﻊ عدم ظﮭور
أعراض مرضية ،يجب بالضرورة إبالغ
مكتب الصحة المختصُ .يحيطكم مكتب
الصحة ً
يتعين عمله ومراعاته.
علما بما ﱠ
مكتب الصحة المحلي يمكن الحصول
على بياناته على الرابط التالي:
www.rki.de/mein-gesundheitsamt
ٌ
يتعين عليه أن
َمن كان له
اتصال وثيق بشخص ُمصاب بالعدوى ،ﱠ
وينصﺢ في
يضﻊ نﻔسه في الحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيامَ ُ .
ٍ
وقت ممكن بواسطة اختبار .PCR
ذلك بالخضوع لالختبار في أقرب
ويجب ُّ
تم إجراء اختبار سريﻊ أو اختبار PCR
توفر ما يثبت ﱠأنه قد ﱠ
ٍ
يتم رفﻊ الحجر الصحي.
بنتيجة سلبية قبل أن ﱠ
تسري االستثناءات لﻸشخاص ُ ﱠ
الملقحين بالكامل ،أو المتعافين
الحاصلين على جرعة تطعيم واحدة ،أو أولئك الذين عانوا خالل الستة
ً
إصابة مؤكدة بواسطة اختبار  PCRبعدوى
أشﮭر الماضية
ٌ
أعراض
أن ليست لديﮭم
سارس-كوف″( 2-المتعافين ،)″طالما ﱠ
ٍ
لمزيد من المعلومات في هذا الصدد ُيرجى الدخول على:
مرضية.

ھام:
ٍ
بصﻔة
يتعين عليه االستعالم
َمن يرﻏب في دخول األراضي األلمانية ،ﱠ
ُ َ
مسبقة عن أحكام الدخول وقواعد الحجر الصحي السارية على:
www.bundesgesundheitsministerium.de
coronavirus-merkblatt-fuer-reisende

 .4اطووا أكمامكم
ضد فيروس كورونا ھو
التطعيم الوقائي َّ
طريﻘنا للخروج من الجائحة
نريد أن ُنعاود االلتقاء بالعائلة وكذلك بصديقاتنا وأصدقائنا وأن نمارس
الرياضة بال قلق – التطعيم الوقائي ﱠ
ضد فيروس كورونا هو الطريق
ً
ﱢ
فعالية وصوالً إلى هذه الغايةُ .يوفر لنا التطعيم المجاني أفضل
األكثر
حماية متاحة ًّ
حاليا من اﻹصابة المرض وتبعاته .كما ﱠ
وأنه يحمي َمن
نحب ،السيما أجدادنا وأهلنا .ذلك ﱠ
ألنه مﻊ ُّ
تقدم العمر يزداد خطر اتخاذ
ألشكال حرجة أو ُ ﱢ
مسببة للوفاة .كلما زاد عدد األشخاص
المرض
ٍ
ُ ﱠ
صعب على الﻔيروس االنتشار ،وكلما تمكنا نحن من
الملقحين ،كلما َ ِ َ
ً
ُّ
تجنب اﻹصابات المرضية من تلك التي قد تتخذ أشكاال حرجة أو
ٍ
ُ ﱢ
بصورة أفضل.
مسببة للوفاة

في ألمانياُ ،تتاح لنا العديد من اللﻘاحات الفعالة واﻵمنة ﱠ
ضد فيروس
تم إلغاء ترتيب فئات
كورونا .منذ  07حزيران /يونيو  ،2021ﱠ
األولوية في منﺢ التطعيم .يعني ذلك ﱠأنه قد أصبﺢ من الممكن ﱢ
ألي أحد
ﱢ
بغض النظر عن حالته الصحية
الحصول على موعد ألخذ التطعيم
أو مﮭنته .ويوصى بمنﺢ التطعيم الوقائي ﱠ
ضد فيروس كورونا ً
أيضا
ً
ابتداء من سن  12سنة.
لﻸطﻔال واليافعين
ً
اعتبارا من شﮭر أيلول /سبتمبرُ ،تتاح فضالً عن ذلك إمكانية أخذ
ً
جرعة تطعيم ُ ﱢ
بداية من سن
معززة بﮭدف الوقاية الصحية لﻸشخاص
 60سنة ،واألشخاص بمؤسسات الرعاية ومؤسسات المساعدة على
االندماج وﻏير ذلك من المؤسسات التي توجد بﮭا فئات ضعيﻔة،
ولمن هم بحاجة إلى الرعاية.
وكذلك لﻸشخاص ضعيﻔي المناعي َ

يتم عرض الجرعة ُ ﱢ
ً
عالوة على ذلك ،من ُ َ
المعزرة
المرتقب أن ﱠ
أتموا سلسلة جرعات كاملة بلقاحات
على األشخاص الذين قد ّ
فاكسﻔريا® لشركة
ناقل فيروسي (أي جرعتين من لقاح
ِ
ﱢ
جانسن® لشركة جونسون
أسترازينيكا أو جرعة واحدة من
آند جونسون) وعلى هؤالء الذين قد تلقوا جرعة تطعيم واحدة
بلقاح ناقل فيروسي بعد التعافي من مرض كوفيد.19-
إلزام قانوني بﺄخذ
هذا وﻻ يوجد في ألمانيا
ٌ
التطعيم المضاد لﻔيروس كورونا.
كل من دفتر التلقيﺢ الورقي أصﻔر
كﺈﺛبات للتلﻘيﺢ يسري ﱞ
يتم إصدارها في أماكن إجراء
التي
اللون ،ووثائق التﺄكيد
ُّ
التطعيمات ،وإثبات التلقيﺢ الرقمي.
تتوفر جميﻊ المعلومات حول التطعيم الوقائي ﱠ
ضد فيروس
كورونا ،واللقاحات ،وموعد التطعيم ،ومجرى التطعيم على
www.corona-schutzimpfung.de
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