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وزارة الصحة السودانية
الخط الساخن لجميع

انحاء السودان: 9090 

فيروس كورونا حقيقي وهناك حاالت جديدة يتم تشخيصها طوال الوقت! 
 ومارس احتياطات الصحة والسالمة.

ً
كن آمنا

 
 

مرصد السودان الصحي
 www.sho.gov.sd

 
 

منظمة الصحة العالمية
www.emro.who.int/ar/health-
topics/corona-virus/index.html
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وضع فيروس كورونا في السودان

في نشرة هذا األسبوع، قمنا بتسليط الضوء على
مجموعة متنوعة من الشائعات، مثل ال يأتي مرض

كوفيد-19 للمسلمين، قد تصبح األقنعة قاتلة،
امتناع الناس عن طلب الرعاية الصحية، وحرق

المالبس والرمال تحمي من الفيروس.
 

تهدف هذه المجموعة من جمع اراء 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.

ما هي الشائعات ؟ 
الشائعات هي قصص أو معلومات 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 السابعة إلى تحليل 308 مشاركة
تم جمعها باللغة العربية في الفترة ما
FACEBOOK بين 13 و26 يناير 2021، من
وTWITTER وWHATSAPP وINSTAGRAM و
أنشطة االستماع المباشرة مع أفراد
المجتمع في واليات كسال والخرطوم
وغرب دارفور وجنوب دارفور والنيل األزرق

وجنوب كردفان.

تم جمع األسئلة والتعليقات والمفاهيم الخاطئة
INTERNEWS حول كوفيد-19 من قبل محللي
وشركائنا المحليين ANDARIYA، و  Y-PEER الذين قاموا
بتحليل وتقييم التعليقات التي تم جمعها من وسائل
ا

ً
التواصل االجتماعي السودانية والمحادثات وجه

لوجه مع المجتمعات المحلية في عدة واليات حول
السودان. تم تقييم الشائعات التي تم تحديدها على
أنها األكثر انتشاًرا أو ضرًرا لالستجابة الصحية. استند
اختيار الشائعات إلى مستوى المشاركة وتأثيرها

المحتمل على المجتمع.

اعتباًرا من 15 فبراير 2021، ارتفع العدد
الرسمي إلى 30،006 حالة إصابة مؤكدة ب�
كوفيد-19، مقارنة ب� 28،097 حالة في 15
يناير 2021. وكانت معظم الحاالت التي تم
تحديدها في العاصمة الخرطوم ووالية

الجزيرة.

كيف نقوم بذلك؟

LOWMEDIUMHIGH عاليمستوى خطورة الشائعة متوسط منخفض

http://www.sho.gov.sd/
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االشاعة 2#

يجب أن نمتنع عن مثل هذه األعمال
االحتيالية ألنها قد تكون لها عواقب وخيمة
وقد تزيد من تعقيد الوضع الصحي في بلدنا.

يجب اتباع االحتياطات التي وضعتها وزارة
الصحة ومنظمة الصحة العالمية ألنها تقلل

من خطر انتشار الفيروس لآلخرين، والتي
يمكن أن تكون لها نتائج مميتة على كبار

السن واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة. إذا
كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية، فيجب
عليك الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوًما

وحتى تهدأ األعراض. بهذه الطريقة تحمي
عائلتك واآلخرين.

 
داخل مجتمعاتنا، يتمثل دورنا في المساعدة

في تقليل مخاطر انتشار الفيروس إلى
المجتمعات األخرى من خالل نبذ مثل هذه

األفعال وممارسة وتعزيز التدابير الصحية
التي يمكن أن تحمي عائالتنا وأحبائنا.
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الكمامات ليست قاتلة بعد أربع ساعات.
غالبًا ما يرتدي عمال الرعاية الصحية أقنعة
لساعات طويلة لحماية أنفسهم واآلخرين

من عدوى كوفيد-19. كوفيد-19 هو مرض
تنفسي يمكن أن ينتقل عندما يسعل أو

يعطس الشخص المصاب، مما يسمح
للقطرات باالنتقال بين شخص آلخر. لذلك فإن

الكمامات هي آليتنا الدفاعية الوحيدة
عندما تقترن باالحتياطات التي تضعها وزارة

الصحة، مثل غسل أيدينا بانتظام بالماء
والصابون لمدة 40 ثانية، والحفاظ على

مسافة مترين من اآلخرين، وتجنب األماكن
العامة المزدحمة  قدر اإلمكان، مثل

األسواق أو حفالت الزفاف.
 

على الرغم من أن ارتداء الكمامات قد
يكون غير مريح لفترات طويلة من الزمن،
خاصة في السودان بسبب الطقس الحار،

ا لمنظمة الصحة العالمية،
ً
ومع ذلك، وفق

فإن االستخدام المطول للكمامات ال يؤدي
إلى التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون أو

نقص األكسجين.
 

تأكد من أن حجم الكمامة مناسب بشكل
صحيح، وال تعيد استخدام األقنعة التي

تستخدم لمرة واحدة وتأكد من تغييرها
بمجرد أن تصبح رطبة، واغسل قناعك

(كمامة) يوميا إذا كنت تستخدم قناًعا من
القماش.

" ((الكمامة بعد 4 ساعات تصبح مميتة))"
ذكر -فيسبوك

"ناس ...... لو نتيجتك طلعت ايجابيه ممكن
تدفع ليهن ويطلعوها ليك سلبيه وتخارج من

البلد دي" أنثى -فيسبوك
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
 

الفحصالوقاية

يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 777

عالي الخطورة عالي الخطورة
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التباعد الجسدي

 البس قناعا (كمامة)

اغسل يديك

ارتِد القناع في المدرسة وفي
األماكن العامة

نظف كل شيء

ال تلمس عينيك وأنفك
وفمك

ال تلمس
وجهك

البقاء في المنزل

كيف نحافظ على سالمة
أطفالنا عند عودتهم إلى

المدرسة؟

أفضل طريقة لتجنب اإلصابة
 بفيروس كوفيد -19 وانتشاره هي

 اتباع اإلجراءات الوقائية!

حافظ على مسافة مترين
من اَالخرين 

اغسل يديك بالماء
والصابون لمدة 40 ثانية

تطهير األسطح
بالماء والصابون 

ابق في المنزل إذا شعرت بالمرض

20212021 ر  ي ا ر ر فب ي ا ر فب يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 777

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
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عند الشعور بأعراض كوفيد-19، اجري فحص للفيروس والرعاية الطبية المهنية لحماية نفسك
وعائلتك ومجتمعك من الفيروس. عند زيارة أحد مرافق الرعاية الصحية، يجب عليك ممارسة التدابير

الوقائية ل� كوفيد-19، مثل ارتداء كمامتك، واالبتعاد عن اآلخرين واستخدام معقم يحتوي على
الكحول لتطهير يديك (اغسل يديك بالصابون بشكل متكرر إذا لم تتوفر المطهرات).

 
على الرغم من أن فيتامين (د) و (سي) والزنك ضروريان لنظام المناعة لكي يعمل بشكل جيد
ا لمنظمة الصحة العالمية، فإن

ً
ويلعبان دوًرا حيويًا في تعزيز الصحة والرفاهية التغذوية، وفق

الفيتامينات ليست عالًجا ل� كوفيد-19.
 

تنتشر المعلومات المضللة عن كوفيد-19 بسهولة ومن المرجح أن يصدقها كثير من الناس، والذين
قد ينقلون هذه الشائعات إلى اآلخرين. يجب علينا االمتناع عن مشاركة التعليقات والقصص غير

المؤكدة حول الفيروس مع اآلخرين، واالعتماد على منظمة الصحة العالمية للحصول على
معلومات موثوقة وواقعية حول كوفيد-19.

20212021 ر  ي ا ر ر فب ي ا ر فب

"مركز العزل فيهو مصابين كرونا جد جد وانتي احتمال تكون ما عندك كورونا احسن احجري
نفسك في بيتك ووفري قروشك واشتغلي فيتامينات بس سي...دال...زنك قرض وعصائر طبيعة

عرديب وقنقليز" ذكر -فيسبوك
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
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كوفيد-19 لم يصيب الجميع. منذ بداية جائحة كوفيد-19 في ديسمبر 2019، أصيب أكثر من 110
مليون شخص حول العالم بالفيروس، من بين سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار نسمة. وهذا

يعني أن المجتمعات التي تمارس اإلجراءات الوقائية الموصى بها في جميع أنحاء العالم قد
ساعدت في تقليل معدالت اإلصابة العالمية. من خالل ارتداء قناع في األماكن العامة أو عند

الشعور بالمرض، وغسل أيدينا بانتظام بالماء والصابون، والحفاظ على مسافة جسدية تبلغ مترين
من اآلخرين، يمكننا حماية عائالتنا ومجتمعاتنا من اإلصابة بفيروس كوفيد-19.

 
ا المساحات المغلقة أو المزدحمة أو التي يحصل فيها تقارب. لماذا ا؟ تكون مخاطر

ً
تجنب أيض

اإلصابة ب� كوفيد-19 أعلى في األماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية حيث يقضي الناس فترات
طويلة من الوقت مًعا على مقربة شديدة. هذه البيئات هي المكان الذي يبدو فيه أن الفيروس

ينتشر عن طريق الرذاذ التنفسي أو الهباء الجوي بشكل أكثر كفاءة، لذا فإن اتخاذ االحتياطات
يكون أكثر أهمية في هذه األماكن.

 
بينما ننتظر وصول اللقاح إلى السودان، يجب أن نتبع اإلجراءات االحترازية ل� كوفيد-19 التي وضعتها
وزارة الصحة السودانية، ألنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر اإلصابة بالفيروس، مما يمكن أن

يساعد في الحفاظ على أمان مجتمعاتنا. من خالل ممارسة هذه الخطوات الوقائية - مثل ارتداء
قناع في األماكن العامة أو الشعور بالمرض، وغسل أيدينا بانتظام بالماء والصابون - يمكننا

المساعدة في حماية األشخاص األكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن، واألشخاص المتضررين من
النزاع، عائالت الدخل المحدود وذوي األمراض المزمنة.

"بالمناسبه الكورونا حتجى الى زول، مهما خلينا بالنا وحافظنا و لو ما طلعنا نهائى من البيوت
برضه حتصيب اى زول و كل زول ومناعته وربنا يحفظ الجميع .. هل انتو جاهزين؟؟؟؟" 

أنثى -فيسبوك

متوسط الخطورة

المناعة

يوميات كورونا يوميات كورونا يوميات كورونا 777

متوسط الخطورة

الرعاية الصحية
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إن كوفيد-19 هو فيروس شديد العدوى،
مما يعني أنه ينتشر بسرعة في الظروف

المثالية. يمكن أن تخلق المناسبات العامة،
ا خصبة مثالية حيث

ً
مثل المهرجانات، أرض

يتجمع المئات أو اآلالف من األشخاص في
منطقة واحدة مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة

في حاالت كوفيد-19، مما يزيد من عبء
استجابة النظام الصحي للوباء.

 
بصفتك منظما للمناسبات العامة، فإن

دورك هو نشر الفتات تعزز تدابير الحماية
اليومية، والتأكد من أن لديك مراحيض
يسهل الوصول إليها للحاضرين لغسل

أيديهم بشكل متكرر، والتهوية المناسبة
والحفاظ على بيئة صحية من خالل تنظيف

وتعقيم األسطح التي يتم لمسها بشكل
متكرر، مثل أسطح الطاوالت ومقابض

األبواب. إذا كنت تخطط لحضور أي مناسبة
عامة أو عائلية، يجب أن تحافظ على مسافة

مترين من اآلخرين، وارتداء قناع، واالمتناع
عن لمس أنفك وعينيك وفمك، وتعقيم
يديك بانتظام باستخدام معقم اليدين أو

غسل يديك بالماء والصابون. بهذه الطريقة
تحمي نفسك واآلخرين من اإلصابة ب�

كوفيد-19.
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تم اإلبالغ عن حاالت كوفيد-19 في جميع
أنحاء العالم وفي البلدان ذات المناخات

المختلفة. حتى في البلدان التي تنتشر فيها
العواصف الرملية، مثل دول الخليج العربي،

أبلغت عن أكثر من مليون حالة إصابة
مؤكدة بكوفيد-19 وفقا للمركز االحصائي

لدول مجلس التعاون الخليجي.
 

ا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ال توجد
ً
وفق

حاليًا دراسات كافية لفهم تأثير العواصف
الرملية والغبار على انتقال األمراض من خالل

جزيئات الغبار.
 

تنتشر المعلومات المضللة عن كوفيد-19
بسهولة ومن المرجح أن يصدقها كثير من

الناس، والذين قد ينقلون هذه الشائعات
إلى اآلخرين. نظًرا ألن كوفيد-19 هو فيروس

جديد نسبيًا، فال يزال األطباء يتعلمون
المزيد عنه. لتقليل اآلثار السلبية للفيروس،
يجب علينا االمتناع عن مشاركة التعليقات

والقصص غير المؤكدة حول الفيروس مع
اآلخرين، واالعتماد على منظمة الصحة

العالمية للحصول على معلومات موثوقة
وواقعية حول كوفيد-19.
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
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"الكرونا في صاالت االعراس والمدارس
والجامعات بس وال شنو وال المعرض معقم"

ذكر -فيسبوك

االشاعة 6#
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"منطقتنا فيها اتربة والتراب يزيل األوبئة
عشان كدا ما حتجينا كورونا" 

أنثى -كسال

المناعة االنتقال

منخفض الخطورةمنخفض الخطورة
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الوضوء هو ممارسة إسالمية صحية تنظف
الجسم بالماء فقط لمدة خمس مرات على
األقل في اليوم. ومع ذلك، فإن كوفيد-19
هو فيروس تنفسي ال يمكن إزالته بشكل

فعال من أيدينا إال بالماء والصابون. للتخلص
من الفيروس يجب اتباع إرشادات وزارة

الصحة، بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة
40 ثانية.

 
كوفيد-19 هو جائحة عالمية يمكن أن

يصيب أي شخص بغض النظر عن العمر أو
ا لمنظمة

ً
الجنس أو العرق أو الدين.  وفق

الصحة العالمية، يوجد حاليًا أكثر من 110
مليون حالة إصابة ب�كوفيد-19 حول العالم.

وفي السودان، سجلت وزارة الصحة حتى اآلن
أكثر من 30 ألف حالة.

 
نظًرا ألن كوفيد-19 هو فيروس شديد

العدوى، يجب أن نتبع اإلجراء الوقائي الذي
وضعته وزارة الصحة السودانية، مثل

التباعد االجتماعي وغسل أيدينا بالصابون
لمدة 40 ثانية وتجنب التجمعات العامة قدر

اإلمكان حيث يمكن أن تكون أماكن
مناسبة النتشار الفيروس.

ق
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ح
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على الرغم من أن الشاي والليمون مفيدان
لصحتنا، فال يوجد دليل على أن أيًا منهما

يمكن أن يساعد في عالج فقدان الرائحة أو
عالج عدوى كوفيد-19. معظم األعشاب

واألطعمة النباتية مفيدة ألجسامنا وهي مصادر
كبيرة للفيتامينات والعناصر الغذائية األساسية.

ومع ذلك، ال يوجد دليل على أن العالجات
العشبية يمكن أن تعالج أو تمنع مرض
كوفيد-19. في الواقع، ال يوجد عالج

للفيروس.
 

يعتمد الكثير من الناس على العالجات
العشبية، وغيرها من العالجات المتاحة

 أنهم
ً
بسهولة في المنزل، معتقدين خطأ

يستطيعون منع أو عالج عدوى كوفيد-19. إذا
كنت تعاني من أعراض كوفيد-19، فيرجى

التحدث إلى مقدم رعاية صحية متخصص - مثل
طبيبك - للحصول على أفضل الممارسات لتقليل

األعراض.
 

ا اتباع اإلجراءات الوقائية التي
ً

يجب علينا أيض
وضعتها وزارة الصحة، بينما ننتظر طرح اللقاح

في السودان. ستساعد لقاحات كوفيد-19 في
تقليل خطر التعرض ألعراض حادة من الفيروس.

ا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أفضل
ً
وفق

طريقة لحماية نفسك من اإلصابة بالفيروس هي
الحفاظ على مسافة مترين من اآلخرين، وغسل

يديك بشكل متكرر وشامل، وارتداء قناع في
األماكن العامة وعند الشعور بالمرض. للبقاء

بصحة جيدة، يجب الحفاظ على نظام غذائي
متوازن، والحفاظ على رطوبة جيدة عن طريق

شرب الماء، وممارسة الرياضة بانتظام والنوم
جيدا.
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االشاعة 7#
"الكورونا ما بتجي للناس البتوضو في كل

صالة" أنثى -كسال
 

"الدول المسلمة ما بتجيهم كورونا" 
ذكر - الدمازين

االشاعة 8#
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"بخار اليمون دا برجع حاسه الشم  انا سمعت
كدا غايتو" أنثى -الدمازين

 
"سمعت  انو عالج الكرونا الشاي بالملح" 

ذكر - الدمازين

العالج الدين

منخفض الخطورةمنخفض الخطورة
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تم اإلبالغ عن حاالت كوفيد-19 في جميع
البلدان بما في ذلك السودان، واعتباًرا من

ا لوزارة الصحة
ً
15 فبراير 2021، وفق

السودانية، تم تسجيل أكثر من 30،000
حالة كوفيد-19 في البالد.

 
السودانيون ليسوا محصنين ضد الفيروس
ويمكن أن يصابوا به مثل أي شخص آخر،
بغض النظر عن مدى قوة أو ضعف جهاز

المناعة لديهم.
 

يجب أن نتذكر أن نشر المعلومات الخاطئة
في مجتمعاتنا يمكن أن يكون له آثار

سلبية ألنه يتسبب في رفض الناس
لالحتياطات الصحية التي يجب علينا جميًعا
اتباعها للحفاظ على سالمتنا ومجتمعاتنا.
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يجب على مرضى كوفيد-19 واألفراد الذين
هم على اتصال وثيق بالمرضى عزل

أنفسهم واتباع االحتياطات التي وضعتها
وزارة الصحة

حتى ينخفض   خطر االنتقال الثانوي
لآلخرين.

 
يمكن تنظيف مالبس مرضى كوفيد-19

وتعقيمها دون الحاجة إلى حرقها.
 

 يرجى اتباع هذه النصائح عند غسل
المالبس في المنزل:

 
• نظف مالءات السرير والمناشف

والمالبس بانتظام.
• اغسل المالبس بالصابون أو المنظفات،
باستخدام الماء الدافئ المناسب وجفف

المالبس تماًما - تساعد كلتا الخطوتين
في قتل الفيروس.

• اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم
مطهر اليدين بعد ذلك مباشرة.
• اغسل أو عقم كيس الغسيل. 

• ضع في اعتبارك تخزين الغسيل في
أكياس يمكن التخلص منها.

 
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة

مركز السيطرة على االمراض والوقاية منها  
حول كيفية تنظيف وتعقيم منزلك

وممتلكاتك الشخصية.
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االشاعة 9#

"الكرونا هي بارة ام هو هو الزمان داك بس
المجتمعات االوربية مناعتهم ضعيفة ما

قدرة تقاوم" أنثى -الجنينة
 

"الكرونا ما بتجي السودانيين عشان
قويين" ذكر -كرري

االشاعة 10#
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"حرق مالبس مريض كورونا" أنثى -كسال

الوقاية المناعة
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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

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
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مواضيع الشائعات
 

تحليل 308 شائعة تم جمعها باللغة العربية بين 13 و 26 يناير 2021
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