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وزارة الصحة السودانية
الخط الساخن لجميع

انحاء السودان: 9090 
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وضع فيروس كورونا في السودان

في نشرة هذا األسبوع، قمنا بتسليط الضوء عىل
مجموعة متنوعة من الشائعات، مثل األسبرين كعالج لـ
COVID-19، وأدوية المالريا كمعزز للمناعة، واالختالفات
بين األنفلونزا الموسمية و COVID-19، ومناعة القطيع،

ومراكز االختبار، والعدوى بين مسؤولين كبار. تهدف
هذه النشرة من جمع اراء المجتمع إىل معالجة األسئلة

COVID-19 والمفاهيم الخاطئة والشائعة حول
الموجودة في جميع أنحاء السودان. ونهدف إىل مساعدة
المتطوعين والموظفين الميدانيين عىل تقديم إجابات
قائمة عىل الحقائق ألسئلة مجتمعاتهم واهتماماتهم.

فيروس كورونا حقيقي وهناك حاالت جديدة يتم تشخيصها طوال الوقت! 

كن آمناً ومارس احتياطات الصحة والسالمة.
ما هي الشائعات ؟ 

الشائعات هي قصص أو تقارير عن حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها تم
جمعها من مصادر مباشرة داخل المجتمع والتي يمكن أن تأخذ شكل سؤال أو

نقد أو تعليقات عامة حول موقف أو موضوع. يجب أن نالحظ أيًضا أن
الشائعات يمكن أن تكون مخادعة ألنها قد تحتوي عىل بعض الحقيقة

الجوهرية فيها. 

يهدف مشروع ROOTED IN TRUST   في
السودان إىل معالجة المعلومات المضللة عن

فيروس كوفيد-19 من خالل جمع وتحليل

الشائعات الموجودة عىل وسائل التواصل
االجتماعي السودانية. تستند هذه النشرة

الثانية إىل تحليل 75 مشاركة تم جمعها باللغة
العربية في الفترة ما بين 23 أكتوبر و5 نوفمبر

2020، من الفيسبوك، تويتر،
إنستقرام والواتساب.

مرصد السودان الصحي
 www.sho.gov.sd

منظمة الصحة العالمية
www.emro.who.int/ar/health-

topics/corona-virus/index.html

كيف نقوم بذلك؟

تم جمع األسئلة والتعليقات والمفاهيم
الخاطئة حول COVID-19 من قبل محللي

INTERNEWS وشريكنا المحلي
ANDARIYA، الذين قاموا بتحليل وتقييم

التعليقات التي تم جمعها من وسائل
التواصل االجتماعي السودانية. تم تقييم

الشائعات التي تم تحديدها عىل أنها األكثر
انتشاًرا أو ضرًرا لالستجابة الصحية. استند
اختيار الشائعات إىل مستوى المشاركة

وتأثيرها المحتمل عىل المجتمع.

http://www.sho.gov.sd/
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/index.html
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20202020يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 222 ر وفمب رن وفمب ن

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم لمساعدة وسائل اإلعالم المحلية في إنتاج

تقارير موثوقة ودقيقة عن COVID-19. الرجاء التواصل:
momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات

mibrahim@internews.org ،ميادة إبراهيم، مدير بيانات

االشاعة 1#

ال يوجد عالج لـ كوفيد-19. يجب أال نطلب
المشورة الطبية من غير المتخصصين عىل

وسائل التواصل االجتماعي. يجب علينا دائًما
استشارة طبيب معتمد قبل تناول أي نوع من

األدوية لتجنب العواقب السلبية ويجب
ابالغ الجهات المختصة في حال شعرنا بأي من

اعراض كورونا وعزل أنفسنا الي حين اجراء

الفحص.

 
الفيتامينات مفيدة جًدا ألجسامنا للحفاظ عىل

نظام مناعة قوية. ومع ذلك، ال يوجد دليل يشير
إىل أن هذه الفيتامينات يمكن أن تساعد في

العالج أو الوقاية من كوفيد-19. في الواقع،
تناول الكثير من المكمالت الغذائية، مثل

فيتامين سي، يمكن أن يسبب أعراض مزعجة،
مثل القيء واإلسهال والغثيان.

 
اطلب دائًما المشورة من أخصائي الرعاية

الصحية الخاص بك وليس من وسائل التواصل
االجتماعي. تنتشر المعلومات المضللة عن

كوفيد-19 بسهولة ومن المرجح أن يصدقها عدد
كبير من األشخاص الذين يمكنهم المساعدة في

نشر هذه المعلومات المضللة، خاصة وأن
كوفيد-19 هو فيروس جديد وال يزال المختصون

في الرعاية الصحية يعملون عىل إيجاد عالج.
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االشاعة 2#

من الجدير بالذكر أن سكان السودان أصغر بكثير
من سكان أجزاء أخرى من العالم. وفقاً لصندوق

األمم المتحدة للسكان، 40% من سكان
السودان تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 عاًما
تظهر اإلحصائيات أن نسب الوفاة أقل بين
الشباب، بينما يبدو أن كبار السن هم األكثر
عرضة للخطر عند اإلصابة بكوفيد-19. ولكن،
يعاني السودان من ارتفاع معدالت اإلصابة
بأمراض السكر والقلب وضغط الدم، مما قد

يؤدي إىل زيادة معدل الوفيات بين جميع الفئات
العمرية.

 
يجب أن نضع دائما في االعتبار سالمة اآلخرين

في مجتمعاتنا. وفًقا لمركز مكافحة األمراض
والوقاية منها، يمكن ألي شخص أن يصاب 

بـ كوفيد-19، صغيًرا كان أم كبيًرا. كما
شددت منظمة الصحة العالمية عىل أن الشباب

"ليسوا منيعين" حيث يمكنهم اإلصابة
بالفيروس ونقله، محذرة من األدلة المتزايدة عىل

أنه حتى أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة
لـ كوفيد-19 يمكن أن يكون لديهم مشاكل

صحية طويلة األجل. يُنصح باتباع االحتياطات
التي وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة

العالمية للحفاظ عىل سالمة كبار السن وحماية
أحبائنا وأنفسنا.

"شيء آخر يجب مالحظته، هو أن أكثر من 65 ٪
من سكان السودان يبلغون من العمر 25 عاًما أو

أقل، لذا فإن انتشار مرض كوفيد-19 في السودان
ليس كارثًيا كما هو الحال في إيطاليا، التي بها

نسبة كبار السن أعىل بكثير" ذكر -تويتر

منقول وزارة الصحة”
أي شخص يحس بأعراض اإلصابة بفيروس
#كورونا يحجر نفسه بالبيت وال يوصل اي

مستشفى حكومي او اهلي ويأخذ العالج أدناه:
PANADOL 1000MG-1 مرتين باليوم

AZITHROMYCIN 500 MG-2 مرة واحدة لمدة
خمسة أيام.

VITAMIN C 1000MG-3 مرة يومًيا
ZINC TAB 50 MG -4 مرة يومًيا

VITAMIN D 50000 MG-5 مرة واحدة كل إسبوع
STREPSLIS-6 ثالث مرات يومًيا

غرغرة بماء دافئ + ملح لمدة 5 دقائق يومًيا
شرب كميات كبيرة من الماء.

مشاركتك المنشور دليل عىل وعيك ،،، حالة
انسانية ربي يحفظكم جميعاً" أنثى -فيسبوك
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http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
https://www.unfpa.org/data/world-population
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html
https://news.un.org/en/story/2020/07/1069301#:~:text=%E2%80%9CWe%20have%20said%20it%20before,during%20the%20COVID%2D19%20pandemic.
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االشاعة 3#

"من قلب الحدث مافي فحص كورونا متوفر لحاالت االشتباه و إنما للمسافرين فقط" -أنثى، فيسبوك

طلبنا من وزارة الصحة الفيدرالية الحصول عىل قائمة بمراكز فحص كوفيد-19. فيما يلي قائمة بمراكز الفحص:
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.

الرجاء التواصل:
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من يتوجب عليه أن يجري فحص كورونا؟

- األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19.
- األشخاص الذين كانوا عىل اتصال وثيق (في نطاق متر واحد لمدة 15 دقيقة أو أكثر) مع شخص مصاب بـ

كوفيد-19.
- األشخاص الذين ُطلب منهم أو أحيلوا إلجراء فحوصات من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.

 
ال يحتاج الجميع إلجراء فحص. إذا خضعت للفحص، فيجب عليك عزل نفسك في المنزل مدة انتظار نتائج

الفحص وإتباع توصيات الطبيب.

 
النتائج

- إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فاتبع الخطوات الوقائية لمنع إصابة اآلخرين بالعدوى (ارتد قناًعا طبًيا،
واعزل نفسك قدر اإلمكان، وغطي العطس والسعال، وتجنب مشاركة األدوات المنزلية، ونظف يديك كثيًرا).
- إذا كانت نتيجة االختبار سلبية، فهذا يعني أنه ليس لديك كوفيد-19. احرص عىل اتباع اإلجراءات الوقائية

التي تضعها وزارة الصحة لحماية نفسك والمجتمع.

االشاعة 4#
"الكورونا كذبة ليس فقط في السودان ولكن
في العالم بأسره، لقد أجريت بحًثا واتضح أنه
كذبة حتى أن اإليطاليين واإلسبانيين قالوا

ذلك" ذكر -تويتر

لم تذكر إسبانيا وال إيطاليا أن كوفيد-19 كذبة
وسجل كال البلدين أكثر من 2.3 مليون حالة. إن
فيروس كورونا حقيقي للغاية وقد تم اإلعالن عنه

باعتباره وباًء عالمًيا، ليس فقط في الدول
األوروبية ولكن سجلت دول في جميع أنحاء العالم
حاالت إصابة بـ كوفيد-19، بما في ذلك السودان.

 
يجب أن نضع في االعتبار أن نشر مثل هذه

الشائعات في مجتمعاتنا يمكن أن يأتي بنتائج
عكسية حيث من المحتمل أن يتم تصديق مثل

هذه المعلومات المضللة بين المجتمعات
الضعيفة التي ليس لديها إمكانية الوصول إىل
مصادر متعددة للمعلومات، وهذا يمكن أن يؤثر

عىل حياتهم بشكل كبير. تقع عىل عاتقنا

مسؤولية حماية أنفسنا من خالل البحث عن
المعلومات من مصادر موثوقة، مثل منظمة

الصحة العالمية ووزارة الصحة.
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االشاعة 5#
"دي كرونا. الزم تأخذي اسبرين ١٠٠ يومياً ألنه
بعمل تخثر في الدم وجلطات اشربي حاجات
دافئة وإذا عندك ناس كبار السن يواظبوا في
االسبرين دا يوميا وربنا يحفظ العباد" أنثى

-فيسبوك

األسبرين ليس عالًجا لـ كوفيد-19، عىل الرغم
من األبحاث الحالية التي تشير إىل أن األسبرين
قد يساعد في تقليل خطر اإلصابة بجلطات الدم
لدى مرضى كوفيد-19. يجب أن نطلب دائًما

نصيحة الطبيب قبل تناول أي دواء.
 

األسبرين كمخفف للدم يمكن أن يزيد من خطر
االصابة بنزيف داخلي. ارتبط تناول الكثير من

األسبرين بالتسبب في الفشل الكىل. إن
استخدام هذا الدواء دون إشراف طبي قد

يعرضنا للعديد من المخاطر، بما في ذلك خطر
حدوث نزيف حاد، وآالم حادة مفاجئة في الظهر،

وضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
http://www.sho.gov.sd/controller/
https://www.kidney.org/atoz/content/painmeds_analgesics#:~:text=When%20taken%20as%20directed%2C%20regular,possibly%20permanently%2D%20reduce%20kidney%20function.
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كوفيد-19 اليفّرق. يمكن ان يصيب الفقراء
واألغنياء، الصغار والكبار، الرجال والنساء،

وبغض النظر عن حالتك االجتماعية واالقتصادية.

منذ أن بدأ الوباء في الصين، هناك أكثر من
49.9 مليون حالة في جميع أنحاء العالم. يجب
أن ندرك أن كوفيد-19 يمثل تهديًدا للصحة
العامة ال ينبغي تسيسه، والطريقة الفعالة
لمواجهته هي حماية أنفسنا ومجتمعاتنا.

يمكننا الحفاظ عىل أمن مجتمعاتنا من خالل
تجاهل مثل هذه الشائعات وعدم المشاركة في
تبادل المفاهيم الخاطئة حول الوباء، حيث يمكن

أن تؤدي إىل نتائج كارثية. تذكر دائًما التحقق
من مصادر موثوقة للمعلومات حول كوفيد-19،

مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.
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لم تذكر وزارة الصحة أنها ستتبنى نهج مناعة
القطيع الحتواء كوفيد-19 في السودان.

 
ما هو نهج مناعة القطيع؟

ببساطة االستمرار في العيش بشكل طبيعي،
بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بفيروس

الكورونا، وبالتالي يتعرف جهاز المناعة لديهم
عىل الفيروس ويقاومه.

 
نظًرا ألنه ال يوجد لقاح لكوفيد-19 حتى

اآلن، فال يمكن تحقيق مناعة القطيع إال من
خالل تعريض السكان للمرض الذي يمكن أن

يؤدي إىل خسائر غير ضرورية في األرواح. وفًقا
لمنظمة الصحة العالمية، لم يتم إثبات أن مناعة
القطيع هي أفضل طريقة للمساعدة في إيجاد

عالج أو منع تفشي المرض، حيث سجلت بعض
البلدان 10 ٪ فقط من حاالت كوفيد-19.

وفقا لجامعة جون هوبكنس لكي يطور بلد مناعة
القطيع، سيحتاج ان يصاب 50-90% من

السكان بفيرس الكرونا. بالنسبه للسودان هذا
يعني اصابه ماليين االشخاض بالكرونا وتهديد
حياتهم وصحتهم دون داعي يذكر. عالوه علي
ذلك فانه من الممكن ان يصاب االشخاص
بفيرس الكرونا مرة اخري. لذلك فانه ال توجد

مناعة ضد الفيروس حتي االن. جربت دول مثل
هولندا والمملكة المتحدة والسويد نهج مناعة
القطيع وتخلت عنه ألنه كان يتسبب فقط في
المزيد من المعاناة وخسائر في األرواح البشرية

20202020يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 222 ر وفمب رن وفمب ن

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
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االشاعة 6#

"سبحان هللا الفحص طلع سريع سريع كدا
ولي ماجاتنا احنا الحياتنا اصال ما بتخىل من
الزحمة والصفوف وال بتجي فقط للبشوات

بس" أنثى -فيسبوك

االشاعة 7#

"مصادر بالصحة االتحادية تكشف عن عدم
نية الوزارة في اي اغالق للبالد، وانها تنتهج

نهجا يمكنها من الوصول لمناعة القطيع"
صفحة إخبارية -تويتر
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التقسيم الموضوعي للشائعات

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
http://www.sho.gov.sd/controller/
https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/achieving-herd-immunity-with-covid19.html
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"إنتو متأكدين إنه الحاجة دي كورونا ياخ
نحن من قمنا شهر 11و 12بجينا إالتهاب
بنشف ريقنا و بخلينا ال بنشوف وال بنسمع

خلي نشم و نضوق" أنثى -إنستقرام ��

البرد واإلنفلونزا وكوفيد-19 هي فيروسات
معدية تؤثر عىل الجهاز التنفسي، وتنتقل بنفس

الطرق سواء من خالل االتصال المباشر مع
شخص مصاب أو لمس سطح يحمل الفيروس. 

االختالفات والتشابهات بين والبرد واإلنفلونزا و
كوفيد-19 بناًء عىل منظمة الصحة العالمية:
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"كان مافي حاجه اصآل بس بكره إن شاء هللا
حنعلن كم حاله عشان نفرض الحظر علي

الشعب" ذكر -تويتر

نظًرا لعدم وجود عالج أو لقاح لـ كوفيد-19، توصي
وزارة الصحة الفيدرالية ومنظمة الصحة العالمية
بأنه يمكننا استخدام التدابير الوقائية لتقليل خطر
اإلصابة بـ كوفيد-19. ويشمل ذلك غسل أيدينا
بالماء والصابون، واالبتعاد عن اآلخرين بمسافة
متر واحد عىل األقل، وارتداء كمامة للوجه عند

الخروج أو الشعور بالمرض. عند تطبيقها بشكل
صحيح، يمكن أن تكون هذه اإلجراءات فعالة

للغاية في احتواء انتشار الفيروس وقد أظهرت
نجاًحا كبيًرا في احتواء تفشي المرض في الصين.
نحن بحاجة إىل العمل مع المتخصصين الصحيين
لدينا وتسهيل قيامهم بوظائفهم في العثور عىل

عالج من خالل المحافظة عىل صحة أنفسنا.
 

كوفيد-19 مرض شديد العدوى ويمكن أن ينتشر
بسهولة في األماكن العامة والمزدحمة. تذكر دائًما
أن تبتعد عن االخرين وعزل نفسك إذا كنت تشك
في أنك قد تكون مصابًا بأي من أعراض فيروس

كورونا للمساعدة في حماية نفسك واآلخرين.

"الشعب السوداني 99% ماخدين جرعات دوا
المالريا فعندهم ANTICORONA" ذكر -تويتر

حتى اآلن ال يوجد عالج لـ كوفيد-19. أظهرت
عقاقير المالريا نتائج واعدة محتملة في عالج

بعض حاالت كوفيد-19 في الدراسات األولية.

ولكن، وفًقا لمركز السيطرة عىل األمراض
والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يسبب دواء
المالريا ضرًرا أكثر من نفعه عند استخدامه

ألعراض غير مرتبطة بالمالريا.

قد يكون ألدوية المالريا آثار جانبية خطيرة، خاصة
عند تناولها بجرعات كبيرة أو مع أدوية أخرى.
يجب عىل األشخاص المشتبه في إصابتهم بـ

كوفيد-19 عدم استخدام دواء المالريا دون
استشارة الطبيب المختص أوالً.

االشاعة #9االشاعة 8#

االشاعة 10#
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هل كنت عىل اتصال وثيق بشخص تم تشخيص
إصابته بفيروس كورونا؟

نعم ال

استمر في إتباع نصائح
وزارة الصحة

نعم ال

اتبع حجًرا صحًيا صارًما
 لمدة 14 يوًما وكن يقًظا

 لالعراض

هل تعاني من أي أعراض مثل الحمى أو السعال
أو التهاب الحلق؟

قم بإجراء فحص للكورونا
هل أظهر االختبار نتيجة

إيجابية؟

ال

اتبع حجًرا صحًيا صارًما
لمدة 14 يوًما وكن يقًظا

لالعراض

اتبع حجًرا صحًيا صارًما
لمدة 14 يوًما أو العالج
الموصى به من قبل

طبيب مرخص بناًء عىل
شدة األعراض

كيف تعرف إذا كان لديك

كورونا؟

نعم

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
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