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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 على
مجموعة متنوعة من الشائعات، مثل الوصمة الخاصة

بمرض كوفيد-19، يمكن لألقنعة أن تسبب االختناق،
والعالجات العشبية، واألشخاص البيض أكثر عرضة

للفيروس، ويمكن للوضوء أن يمنع كوفيد-19،
والفحص يمكن أن يصيبك بالعدوى، ويمكن للقاح

كوفيد-19 أن يغير الحمض النووي. تهدف هذه
المجموعة من جمع أراء المجتمع إلى معالجة

األسئلة والمفاهيم الخاطئة والشائعة حول
كوفيد-19 الموجودة في جميع أنحاء السودان.

ونهدف إلى مساعدة المتطوعين والموظفين
الميدانيين على تقديم إجابات قائمة على الحقائق

ألسئلة مجتمعاتهم واهتماماتهم.

فيروس كورونا حقيقي وهناك حاالت جديدة يتم تشخيصها طوال
الوقت! 

 ومارس احتياطات الصحة والسالمة.
ً
ما هي الشائعات ؟ كن آمنا

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
ا أن الشائعات يمكن أن تكون مخادعة ألنها قد تحتوي على

ً
نالحظ أيض

بعض الحقيقة الجوهرية فيها. 

يهدف مشروع ROOTED IN TRUST في
السودان إلى معالجة المعلومات المضللة
عن فيروس كوفيد-19. تستند هذه
النشرة الخامسة إلى تحليل 637 مشاركة
تم جمعها باللغة العربية في الفترة ما
بين 2 ديسمبر -17 ديسمبر 2020، من
وسائل التواصل االجتماعي السودانية:
WHATSAPPو TWITTERو FACEBOOK
وINSTAGRAM، وعبر نقاشات وحوارات
ميدانية مع بعض المجتمعات المحلية

في والية الخرطوم (أنشطة االستماع).

مرصد السودان الصحي
 www.sho.gov.sd

منظمة الصحة العالمية
www.emro.who.int/ar/health-
topics/corona-virus/index.html

تم جمع األسئلة والتعليقات والمفاهيم الخاطئة
INTERNEWS حول كوفيد-19 من قبل محللي
وشركاؤنا المحليين أندريا، ومركز الخاتم عدالن
لالستنارة وعديلة الذين قاموا بتحليل وتقييم
التعليقات التي تم جمعها من وسائل التواصل
ا لوجه مع

ً
االجتماعي السودانية و عبر محادثات وجه

المجتمعات حول الخرطوم. تم تقييم الشائعات التي
تم تحديدها على أنها األكثر انتشاًرا أو ضرًرا لالستجابة
الصحية. استند اختيار الشائعات إلى مستوى

المشاركة وتأثيرها المحتمل على المجتمع.

لقد شهدنا زيادة كبيرة في حاالت كوفيد-19
منذ نوفمبر الماضي. اعتباًرا من 18 ديسمبر
2020، ارتفع العدد الرسمي إلى 22,963
حالة إصابة مؤكدة ب� كوفيد-19، مقارنة ب�
18,245 حالة في 30 نوفمبر. وكانت معظم
الحاالت التي تم تحديدها في العاصمة

الخرطوم والمناطق المحيطة بها.

كيف نقوم بذلك؟

المصدر: إحصائيات مقدمة من وزارة الصحة السودانية 

LOWMEDIUMHIGH عاليمستوى خطورة الشائعة متوسط منخفض

http://www.sho.gov.sd/
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/index.html
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االشاعة 2#

كثيًرا ما نسمع هذا السؤال حول ما إذا كان
شرب الكحول سيؤدي إلى تطهيرك وتعقيمك

وقتل الفيروس. وبحسب منظمة الصحة
العالمية، فإن شرب الكحول ال يعالج الفيروس

وال يمنع العدوى، بل على العكس يمكن أن
يسبب آثاًرا جانبية خطيرة. الطريقة الصحيحة
لحماية نفسك واآلخرين هي اتباع اإلجراءات

المعروفة مثل:
- غسل اليدين بانتظام

-اسعل أو اعطس في كوعك وليس يديك
- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك

- التباعد االجتماعي، علي األقل علي مسافة
متر

- أرتدي القناع (الكمامة) في التجمعات او عند
الشعور بالمرض
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االشاعة 1#

كوفيد-19 هو جائحة عالمية جديدة يمكن
أن تؤثر على أي شخص من أي عرق أو دين

أو جنس. لكي نتعامل مع هذا المرض
كمجتمع، نحتاج إلى تصحيح المفهوم
الخاطئ حول كوفيد-19 وكيف ينتشر،

واآلثار السلبية لمثل هذا السلوك التمييزي
الذي قد يؤدي إلى  إخفاء األعراض وعدم

طلب الرعاية الصحية المناسبة من قبل
االشخاص المعرضين للتمييز من قبل

ا إلى
ً

المجتمع، يمكن أن تؤدي الوصمة أيض
إخفاء األعراض وتجنب طلب الرعاية الصحية

عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

ا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية
ً
وفق

منها، يمكن أن تسبب مثل هذه األعمال
العزلة أو االكتئاب أو القلق.

يمكننا معالجة مثل هذا السلوك من خالل
تصحيح المعلومات السلبية حول الفيروس
التي يمكن أن تسبب ضرًرا لألفراد المصابين

 على
َ

من مجتمعنا. ثقف نفسك دائًما وابق
اطالع باتباع المصادر الموثوقة مثل منظمة

الصحة العالمية.

"انا والدي اتوفى وكان اشتباه كرونا في
الموجه األولى، فلما اتوفى معظم الناس

قاطعونا حتى بعض االهل قاطعونا حتى تلفون
مااتصلو وعندنا جيرانا رحلو من بيتهم عدييييل"

أنثى -فيسبوك

"العرقي يقتل الكورونا" 
ذكر -الخرطوم
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االشاعة 3#

ا للمركز الوطني
ً
هذا ليس صحيحا. وفق

لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، ال توجد
دراسات أو أدلة منشورة تشير إلى أن

كوفيد-19 يسبب العقم بين الرجال او
النساء.

كوفيد-19 هو فيروس جديد وال يزال العلماء
يحاولون فهم أعراضه وما هي اآلثار الجانبية

التي يسببها وهذا يؤدي إلى انتشار
معلومات مضللة على منصات التواصل

االجتماعي.
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"كورونا بتاثر في االنجاب للنساء والرجال" 
أنثى -امدرمان

منخفض الخطورة

منخفض الخطورة منخفض الخطورة

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
mibrahim@internews.org ،ميادة إبراهيم، مدير بيانات

عالجوصمة عار

آثار كوفيد-19

يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 555
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االشاعة 4#
"انا الوحيده في بتنا الماجاتني ماعارفه السر شنو وكنتا بمارضهم بقول شكلو السر في عصيري طوالي

بخلط الفلفيه الخضراء مع الليمون والجوافه والبرتقال والنعناع وبسقيهم كنتاا وبشربوا والقرض
والقنقليز والكركدي والموز فيهو زنك زائد العسل بدل السكر والغرغره بمويه الملح" أنثى -فيسبوك

معظم األعشاب واألطعمة النباتية مفيدة ألجسامنا وهي مصادر كبيرة للفيتامينات والعناصر الغذائية
األساسية، مثل الثوم الذي له خصائص مضادة للميكروبات. ومع ذلك، ال يوجد دليل على أن العالجات

العشبية يمكن أن تعالج أو تمنع كوفيد-19.

ا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك من كوفيد-19 هي االبتعاد عن
ً
وفق

ا لصحتك العامة الحفاظ
ً

اآلخرين بمسافة متر على األقل وغسل يديك بشكل متكرر. من المفيد أيض
على نظام غذائي متوازن وشرب السوائل وممارسة الرياضة بانتظام والنوم جيًدا.
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
mibrahim@internews.org ،ميادة إبراهيم، مدير بيانات

منخفض الخطورة

الفلفلية الخضراء الموز العسل

الجنزبيل

الكمون االسود

الشطة

ليمون بخور القرض الكركدي

البرتقال الجوافةالنعناع

القنقليز

الثوم

عشبة القرض

العالجات العشبية ليست عالًجا لكوفيد-19

إن الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالمغذيات والفيتامينات يعزز
مناعتنا لكنه اليمنع االصابة بكوفيد-19

عالج

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
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نظف يديك قبل وضع القناع، وكذلك قبل وبعد خلعه، وبعد أن تلمسه في أي وقت.
تأكد من أنها تغطي أنفك وفمك وذقنك.

عند خلع القناع، قم بتخزينه في كيس بالستيكي نظيف، وقم بغسله كل يوم إذا كان قناًعا
من القماش، أو تخلص من الكمامة الطبية في سلة المهمالت.

 يجب التخلص من الكمامة الطبية في سلة المهمالت بعد استخدام واحد.

مع انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، أصبح الكثير منا على دراية بمدى أهمية أقنعة
الوجه. بينما قد تسبب أقنعة الوجه إزعاًجا بسيًطا، خاصة في السودان بسبب الطقس الحار، فهي

ا
ً
الجدار الوحيد بيننا وبين فيروس كوفيد-19. فيما يلي أساسيات كيفية ارتداء القناع وفق

لمنظمة الصحة العالمية:

ديسمبرديسمبر20202020

"داير أعرف الكمامة بختوها وين في اللحية وال األنف؟" ذكر -فيسبوك
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
mibrahim@internews.org ،ميادة إبراهيم، مدير بيانات

ارتِد قناًعا في األماكن العامة أو عند الشعور بالمرض

1 32 4
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كوفيد-19 هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي وينتشر من خالل السعال أو العطس أو لمس
األسطح الملوثة. يوصى بارتداء الكمامة من قبل وزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة العالمية

للسيطرة على انتشار الفيروس، خاصة في األماكن المزدحمة مثل المدارس والمساجد واألسواق.
ا، في منع انتشار

ً
يمكن أن يساعد ارتداء قناع، عند دمجه مع االحتياطات المحددة مسبق

الفيروس ألنه مرض شديد العدوى. على الرغم من أنه قد يكون من غير المريح ارتداء قناع لفترات
طويلة، إال أنه لم يتم إثبات أنه قد يسبب االختناق أو الوفاة. 

يجب أن نتذكر أن نشر المعلومات المضللة في مجتمعاتنا يمكن أن يكون له آثار سلبية ألنه يجعل
الناس يرفضون االحتياطات الصحية التي يجب علينا جميًعا اتباعها للحفاظ على سالمتنا

ومجتمعاتنا.

يجب عدم ارتداء الكمامات ألن إرتداء الكمامات تسبب اإلختناق ومن ثم الموت" أنثى -القوز”

متوسط الخطورة

الوقاية

يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 555

متوسط الخطورة

الوقاية

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters#oxygen
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الوضوء هو ممارسة إسالمية صحية من
تطهير الجسم بالماء فقط خمس مرات على

األقل في اليوم. ومع ذلك، فإن كوفيد-19
هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ال يمكن
إزالته بشكل فعال إال بالصابون. للتخلص من

الفيروس يجب اتباع تعليمات وزارة الصحة
بغسل أيدينا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية.

نظًرا ألن كوفيد-19 هو فيروس جديد نسبيًا،
ال يزال الخبراء الصحيون يدرسون كيف يؤثر

على األطفال. يمكن أن يكون كوفيد-19
 في حاالت نادرة، خاصة بين كبار السن

ً
قاتال

الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة. ومع
ا لمركز السيطرة على األمراض

ً
ذلك، وفق

والوقاية منها، تم اإلبالغ عن عدد قليل من
حاالت كوفيد-19 بين األطفال.

 أفضل طريقة لحماية أنفسنا وأطفالنا هي
اتباع اإلجراءات الوقائية التي وضعتها

منظمة الصحة العالمية، مثل غسل أيدينا
بالماء والصابون ، وتطهير األسطح ،

واالبتعاد عن اآلخرين بمسافة متر على
األقل.
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كوفيد-19 يمكن أن تصيب أي شخص بغض
النظر عن العرق أو االثنية أو الدين أو الجنس
أو العمر. ال يوجد دليل يشير إلى أن جنس أو

عرق معين أكثر عرضة لإلصابة بعدوى
كوفيد-19، وقد تم تسجيل حاالت لمرضى

كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ال توجد دراسة تشير إلى أن األشخاص ذوي
البشرة الداكنة قد طوروا مناعة ضد

كوفيد-19، في الواقع، سجلت وزارة
الصحة السودانية أكثر من 23000 حالة في

كل من الرجال والنساء مما يثبت أن كال
الجنسين يمكن أن يصاب بالفيروس ويساعد

في انتشاره في مجتمعاتهم.

لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا، يجب أن نتبع
اإلجراءات الوقائية التي وضعتها منظمة

الصحة العالمية، مثل التباعد وغسل اليدين
وارتداء الكمامات في األماكن العامة.

للحفاظ على أمان مجتمعاتنا، يجب علينا
االمتناع عن مشاركة مثل هذه المعلومات

الخاطئة التي قد تؤدي إلى عدم اتباع
األشخاص للتدابير الصحية الموصى بها.

ديسمبرديسمبر20202020يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 555

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
mibrahim@internews.org ،ميادة إبراهيم، مدير بيانات

االشاعة 7#
"نحنا مسلمين، الله حافظنا بس، لكن

المرض في ما يصيب األطفال عشان
حامياهم المالئكة" 

أنثى -امدرمان 

"الوضوء الدائم بقتل الكورونا من اليد"
ذكر -الخرطوم

االشاعة 8#
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منخفض الخطورةمنخفض الخطورة

"كورونا بتصيب العنصر األبيض اكتر من العنصر
االسود" 

أنثى -امدرمان

"الرجال عندهم قابلية لالصابة من النساء"
 أنثى - امدرمان

انتقال المرض عالج
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ا لألطباء، يمكن لمرضى كوفيد-19 أن يصابوا
ً
وفق

بالتهاب الملتحمة "الوردي" الذي يتسبب في
تورم عينيك أو احمرارها أو يسبب حكة. يمكن

أن يتسبب التهاب الملتحمة في أن تصبح رؤيتك
ضبابية.

إذا كان لديك التهاب الملتحمة، فهذا ال يعني
بالضرورة أنك مصاب ب� كوفيد-19 ألنه يمكن أن

يكون ناتًجا عن العديد من الفيروسات
والبكتيريا والحساسية المختلفة. ومع ذلك، إذا
أصبت بالحمى والسعال وضيق التنفس، فاطلب

المساعدة الطبية ألن هذه هي األعراض الشائعة
ل� كوفيد-19.

ال ينصح بطلب المساعدة الطبية من وسائل
التواصل االجتماعي ألن المعلومات المضللة التي
يتم مشاركتها يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية.

اطلب دائًما المساعدة الطبية من مقدمي
الرعاية الصحية المحترفين مثل طبيبك.
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يعد مرض كوفيد-19 والمالريا مرضين مختلفين
لهما طرق مختلفة لالنتشار وللتعرف عليهم.

تنتشر المالريا عن طريق البعوض، ويصاب اإلنسان
بالعدوى عن طريق لدغات البعوض. ينتشر

كوفيد-19 عن طريق الرذاذ الذي نستنشقه عبر
أنفنا أو فمنا.

تم ربط كوفيد-19 والمالريا بشكل غير صحيح
ا للمركز الوطني لمعلومات

ً
لعدة أسباب. وفق

التكنولوجيا الحيوية، تشترك كوفيد-19 والمالريا
في األعراض الشائعة مثل الحمى. ومع ذلك، فإن
حمى المالريا تتكرر في دورات (تأتي وتختفي) في

حين ال تتكرر حمى كوفيد-19. األعراض األكثر
شيوًعا ل� كوفيد-19 هي الحمى والسعال الجاف

والتعب. باإلضافة إلى ذلك، تظهر األعراض على
مرضى المالريا في غضون 10 إلى 15 يوًما، بينما
 في

ً
تظهر األعراض على مرضى كوفيد-19 عادة

غضون 5 أيام، وفي بعض الحاالت، ال تظهر عليهم
األعراض على اإلطالق.

إذا ظهرت عليك أي من أعراض كوفيد-19
المذكورة أعاله، فيرجى عزل نفسك والسعي

إلجراء االختبار على الفور واتباع الخطوات
الوقائية حتى تتمكن من الحفاظ على سالمتك

أنت وأحبائك.
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االشاعة 9#

"مساء الخير.. الناس العندهم اصال ضعف نظر
وجاتكم كرونا هل حسيتو انها بتعمل زغلال كده
وعدم ارتياح للضوء وال الحاجة دي ماتبع الكرونا"

أنثى -فيسبوك

"ورم العين من أعراض الكورونا؟" أنثى -تويتر

االشاعة 10#
"هل فعال الكروونا أصبحت بتجي بأعراض

المالريا؟؟" ذكر -فيسبوك
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منخفض الخطورةمنخفض الخطورة

االعراض االعراض

اغسل يديك لمدة 40
ثانية بالصابون والماء

البس الكمامة في االماكن
العامة او عند الشعور

بالمرض

احتفظ بماسفة ال تقل عن متر
بينك وبين االخرين

أفضل طريقة لتجنب اإلصابة بفيروس كوفيد -19 وانتشاره هي اتباع
!اإلجراءات الوقائية
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تهدف اللقاحات إلى تطوير مناعة ضد
فيروس كوفيد-19. يتم دائًما اختبار

اللقاحات بصرامة للتأكد من سالمتها قبل
التصريح باستخدامها للجمهور.

على الرغم من أن التكنولوجيا المستخدمة
في لقاح كوفيد-19 جديدة، إال أنها ليست

غير معروفة. لقد تمت دراستها ألكثر من
عقد.

ا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية
ً
وفق

منها، فإن لقاح كوفيد-19 ال يحتوي على
فيروس حي، لذلك ال يوجد خطر اإلصابة عند

التطعيم، كما أنه ال يدخل الخاليا البشرية وال
قيؤثر أو يتفاعل مع الحمض النووي للشخص.
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نظًرا ألن مراكز اختبار كوفيد-19 يمكن أن
تكون مزدحمة، ُينصح دائًما بالتخطيط واالتصال

لمعرفة األوقات التي يمكن أن تكون أقل
ازدحاًما من أجل تقليل خطر اإلصابة بالفيروس

ألنه فيروس شديد العدوى يمكن أن ينتشر
في األماكن العامة والمناطق المزدحمة. ال
يوجد دليل يشير إلى أن فحوصات كوفيد-19
يمكن أن تصيبك بالفيروس، حيث يتم توفير

مسحات أنف جديدة لكل شخص وحفظها في
حاوية جديدة وتخزينها بأمان. باإلضافة إلى

ذلك، تطلب منك جميع مراكز االختبار ارتداء
الكمامة وتعقيم اليدين وممارسة التباعد

االجتماعي في المنشأة لتقليل مخاطر انتقال
العدوى.

يجب أن نضع في اعتبارنا أن نشر المعلومات
الخاطئة في مجتمعاتنا يمكن أن يكون له آثار
سلبية ألنه سيؤدي إلى رفض الناس لإلجراءات

الصحية التي يجب علينا جميًعا اتباعها
للحفاظ على سالمتنا ومجتمعاتنا.
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االشاعة 11#
"هو مشكوك فيه فعال (اللقاح).. بقولوا

"DNA بغير ال
ذكر -فيسبوك

االشاعة 12#
" اه��م حاجه الناس ما تفحص انت هسي

كويس لكن اول ما يفحصو ليك بدخلو ليك
مرض جديد الناس تعمل حسبها" 

ذكر -فيسبوك
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االعراض االعراض

عالي الخطورة عالي الخطورة
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االشاعة 13#

ا لمركز
ً
النتيجة السلبية لفحص كوفيد-19 هو أفضل طريقة للتأكد على أنك لم تعد معديًا. وفق

السيطرة على األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، فإن األشخاص األقل عرضة لإلصابة
بالعدوى وينقلون المرض هم:

• األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض في معظم الحاالت ال يعودون معديين بعد عزل أنفسهم
لمدة 10 أيام

• يجب على األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض ان يحجروا أنفسهم بشكل عام لمدة 14 يوًما أو
أكثر، باإلضافة إلى ثالثة أيام على األقل بدون أعراض

• قد يحتاج األشخاص الذين يعانون من أعراض حرجة إلى الحجر الصحي لمدة تصل إلى 20 يوًما أو
أكثر، باإلضافة إلى ثالثة أيام على األقل بدون أعراض

نظًرا ألن كوفيد-19 يمكن أن ينتشر بسهولة وينتقل عبر الرذاذ من األشخاص المصابين عند السعال أو
العطس، يجب علينا دائًما ارتداء الكمامة في األماكن العامة والحفاظ على مسافة مترين من

اآلخرين. عند االحساس بأي من أعراض كوفيد-19، يرجى الحجر الذاتي لحماية عائلتك ومجتمعك
وطلب المساعدة الطبية من طبيبك.

"ياريت يا دكتور توضحوا لينا بعد كم يوم من اإلصابة بكرونا بكون االنسان غير معدي. ده لو
ماعمل تاني فحص" أنثى -فيسبوك

انتقال المرض

منخفض الخطورة
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حتى اليوم، ال توجد دراسة من مصدر
موثوق كمنظمة الصحة العالمية أو وزارة

الصحة أو مركز السيطرة على األمراض
والوقاية منها، تربط أنواع او فصائل الدم

بمخاطر أعلى لإلصابة بين مجموعة معينة
من األشخاص الذين يشاركون نفس فصيلة

الدم. ومع ذلك، فإن عوامل الخطر
المعروفة لوفيات كوفيد-19 هي العمر
والتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري

وأمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز
التنفسي المزمنة.

تأكد من مواكبة اخر التطورات لكوفيد-19
من خالل مصادر موثوقة مثل صفحة منظمة

الصحة العالمية لمكافحة الشائعات.
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ال ينبغي لك العالج الذاتي أو االعتماد على
وسائل التواصل االجتماعي للحصول على

المشورة الطبية ألنها قد تؤدي إلى آثار ضارة. ال
ينبغي إعطاء (ديكساميثازون) أو (بريدنيزولون)

بدون وصفة طبية أو إشراف من الطبيب.
ديكساميثازون هو نوع من األدوية يستخدم

لعالج العديد من الحاالت، مثل األمراض
ا
ً
الجلدية، والحساسية الشديدة، والربو. وفق

لمنظمة الصحة العالمية، يجب أال ُيعطى
الديكساميثازون إال من قبل أخصائي صحي على

مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة.
تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام

(ديكساميثازون) في عالج المرضى المصابين ب�
كوفيد-19 ذوي االعراض المتوسطة او

الخفيفة. إذا ظهرت عليك أنت أو أي شخص
ا حادة ل� كوفيد-19، فمن األفضل

ً
تعرفه أعراض

االتصال بطبيبك وعدم االعتماد على وسائل
التواصل االجتماعي ألنها قد تكون مضللة

وتسبب مشاكل خطيرة.
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االشاعة 14#

+O بتتعادى بالفصائل وسمعت ان فصيله "
"+O مابتتعادي ال من شخص فصيلتو برضو

أنثى -فيسبوك

االشاعة 15#
"اكتر عالج اثبتت الدراسات فعاليته لحد

معقول  هو ال DEXAMETHASONE للعيانين
المحتاجين ألوكسجين والجرعة ٦ملغ لمده

عشره أيام . اذا مافي في السودان البديل هو
PREDNISOLONE ٤٠ ملغ لمده أيام" ذكر -تويتر
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عالج انتقال المرض

عالي الخطورة
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االشاعة 16#

كوفيد-19 هو فيروس شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسرعة وسهولة بين الناس بغض النظر عن
مكان وجودهم، ويمكن أن ينتشر عبر الرذاذ عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتواصلون مع

ا لوزارة الصحة، فإن ارتداء القناع او الكمامة مفيد عند دمجه مع التباعد
ً
شخص مصاب. وفق

االجتماعي وغسل أيدينا بانتظام بالصابون لمدة 40 ثانية.

من الصعب معرفة مدى انتشار الفيروس على مستوى العالم، وبصفة خاصة في افريقيا بسبب
قدرة الفحص المحدودة بسبب ضعف تمويل النظام الصحي مما جعل من الصعب تتبع مدى

انتشار العدوى.

"ما عندي فكره عن كرونا ومافي زول هنا البس كمامة عشان هي ما جاتنا" ذكر -مايو
"نحن ذاتنا بنخاف من ناس الخرطوم جوة هم العندهم كورونا. نحن لو ماشين الخرطوم جوه

بنلبس كماماتنا" ذكر -أنثى

انتقال المرض

منخفض الخطورة

متوسط الخطورة
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هل كنت على اتصال وثيق بشخص تم
تشخيص إصابته بفيروس كورونا؟

نعم ال

يرجى المالحظة، إذا
كنت تشعر بأي أعراض

ل (كوفيد -19)
يتوجب عليك إجراء

الفحص وإتباع التدابير
الوقائية التي وضعهتا

وزارة الصحة

نعم ال

اتبع حجًرا صحيًا صارًما
لمدة 14 يوًما وكن

ا  لالعراض
ً

يقظ

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

قم بإجراء فحص
للكورونا

هل أظهر االختبار
نتيجة إيجابية؟

ال

اتبع حجًرا صحيًا صارًما
لمدة 14 يوًما وكن

ا لالعراض
ً

يقظ

اتبع حجًرا صحيًا صارًما
لمدة 14 يوًما أو العالج

الموصى به من قبل
طبيب مرخص بناًء على

شدة األعراض

كيف تعرف إذا كان لديك
كورونا؟

نعم
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احرص على
اتباع

اإلجراءات
الوقائية التي
وضعتها وزارة

الصحة 
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مواضيع الشائعات
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