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ي ألمان�ا
وس كورونا �ف   تهد�د عدوى ف�ي

 و�جراءات تجنب العدوى
 
 
 

 عزیزاتنا المریضات،
 أعزاءنا المرضى، 

من الخبراء من أجل   اطاقمً ) KfH(وزرع الكلى    جنَّدنا في مجلس األمناء لغسیل ،لتطور الحالي النتشار فیروس كورونا في أوروبانظًرا إلى ا
 . المواد الالزمة ول علىل وتأمین الحص ي المقام األوفسالمة عالجكم   ضمان

في حالة  .  الل فریقكم المعالج لعكم باستمرار على المعلومات من خطوسوف نُ  ،بما یحقق مصلحتكمنحن نراقب الموقف عن كثب ونتعامل معھ 
 . الخاص بكم ) KfH(ل وزرع الكلى ممرضین في مركز مجلس األمناء لغسی یُرَجى التواصل مع طبیبكم المعالج وكبیر ال ، وجود أسئلة

 یمكنكم التعاون في الحد من االنتشار السریع للفیروسھكذا 
 : واألشخاص ذوي األمراض المزمنة  لدینااإلجراءات الوقائیة لمرضى الغسیل الكلوي 

اشف  ة وتغییر المن ثانیة على األقل لكل غسل 30: ین بانتظام بطریقة صحیحةال سیما غسل الیدَ (یجب مراعاة النظافة الشخصیة  •
 ). باستمرار

 ! ال تلمس وجھك بقدر اإلمكان •
 . تجنب المصافحة واألحضان •
ال تضع  .  استخدم المناشف الورقیة وضع مرفق الید على وجھك عند السعال أو العطس . الطریقة الصحیحة للسعال والعطس  تحرَّ  •

 !  راحة یدك على وجھك عند السعال أو العطس 
 . لعطس عال أو اعند الس خرین عن األشخاص اآل استدر بعیًدا •
 .  ینمتر ومترَ  1.5التزم بمسافة أمان تتراوح ما بین . تجنب االتصال الوثیق مع األشخاص المصابین بأمراض الجھاز التنفسي •
  ،األساس عن طریق الرذاذ الذي ینشأ على سبیل المثال خالل الحدیث أو السعال أو العطسكما تعلم ینتقل فیروس كورونا في  •

حمایة نفسك   فعن طریق ارتداء كمامة ستتمكن من ،، ومن ثمشخاص المخالطینالمخاطیة لألإلى األغشیة یمكن أن یصل  الذي و
 خرین بالقرب منك. واآل

 ولذلك نرجو منك ارتداء كمامة  
 ، ثم في طریق عودتك إلى المنزل الكلى غسیل إلى محطة  طریقكفي   -
 عند دخول مركز الكلى  -
 كلى فترة غسیل ال  ا كذلك خاللإذا كان ممكًن  -

 . الطریقة الصحیحة الرتداء الكمامةفریق التمریض سیشرح لك 
 . خطرال مناطق ات الكبیرة واالتصال باألشخاص القادمین من تجنب التجمع •

 )مرض تنفسي(بمرض محدد  في حالة إصابة مرضى الغسیل الكلوي، ومرضى الغسیل الكلوي في المنزل
 : راض المرضیة النمطیة ھيعاأل. الفیروسیةانتبھ إلى األعراض األولى لألمراض 

 ) أو الرأس مع زكام أو آالم في الرقبة ،أو األطراف ،آالم في العضالت(باإلعیاء  شعور مفاجئ •
 انتفاضدرجة مئویة أو  38حمى تبدأ من  •
 سعال أو صعوبات في التنفس  •

ج أو طبیبتك ا مع طبیبك المعالِ فورً   تواصلف  ،لدیك أو لدى األشخاص المحیطین بك مباشرةً  ، سواء إذا الحظت ھذه األعراض المرضیة 
عن دواعي قلقك حتى  ا مسبقًا ھاتفی� یُرَجى اإلبالغ . أو خدمة الطوارئ الطبیة ) KfH(ل وزرع الكلى  جة في مركز مجلس األمناء لغسی المعالِ 

 . یمكن إجراء االحتیاطات المناسبة
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 : دورة المرض و س واألعراض المحتملة انتقال الفیرو 
 . الناتج عن إفرازات الجھاز التنفسي ال سیما عبر العدوى المنقولة بالرذاذ و  ،بین البشر) SARS-CoV-2(ینتقل فیروس كورونا 

تطورات شدیدة  ظ بصفة عامة الحَ وتُ . ویَُصاب أیًضا بعض المصابین باإلسھال.  والحمى   ،والتھاب الحلق  ،والزكام ،تشمل األعراض السعال
ا عالج  ال یوجد حالی� . معتدلة تشبھ اإلنفلونزا الضعیفة تطورات في معظم الحاالت، تُالَحظ و.  اص ذوي األمراض المزمنة ین واألشخالمسّنِ  لدى

 . ُمخصص لھذا الفیروس 

 ): الوقت من حدوث العدوى حتى ظھور األعراض األولى (فترة الحضانة 
ما   ؛ وھوقد یخلو المصابون من األعراض ، في أثناء ھذا الوقتو.  یوًما 14ین ونة تتراوح ما بین یومَ ا أن فترة الحضامن المفترض حالی� 

ب من احتواء المرض  . یَُصعِّ

 الوضع في ألمانیا 
على  ا نون لإلصابة ھم الذین كاغالبًا ما یكون األشخاص المعرضوو. زیادة عدوى فیروس كورونا باستمرار في ألمانیا ا تواصلحالی� نفترض 

 اتصال بالمرضى. 
 . وجمیع المؤسسات الطبیة مستعدة للوضع الجھات المختصة 

ننصح بعدم   ،في الوقت الحاليو. علیك أن تستعلم مسبقًا عن وضع العدوى في المنطقة التي تقصدھا لقضاء عطلتكف ، إذا كنت تخطط لعطلة
 ! القیام بأي رحلة

 المزید من المعلومات حول إجراءات الحد من العدوى 
على موقعھ  ) FAQ(األسئلة الشائعة  معلومات للمواطنین والمواطنات وإجابات عن) BZgA(ة  وفر المركز االتحادي للتوعیة الصحی ی 

 : الخاص على شبكة اإلنترنت
 www.infektionsschutz.de 

 ): متعددة اللغات (بعض نصائح النظافة الصحیة 
 www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html 

 
 . لكا وفقًا للوضع الحالي، ومن ثَمَّ تُعَدَّل توصیاتنا وفقًا لذیرجى مالحظة أن معاییر وزارة الصحة االتحادیة ومعھد روبرت كوخ تُعَدَّل یومی� 

 . جولفریقك المعالِ  ،ولعائلتك  ،لصحة الجیدة لكانتمنى 

 
واإلدارة الطبیة   ،وھایكھ ھوینادیل ،ھو آندریاس كانیسیوس) KfH( ل وزرع الكلى ة التابع لمركز مجلس األمناء لغسی فریق النظافة الصحی 

 لدكتور الطبیب دیسبینا روسمان ا

http://www.infektionsschutz.de/
http://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
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