
 

 

  معلومات للمرضى

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

P a t i e n t e n i n f o rma t i o n :   D r o h e n d e   C o r o n a v i r u s ‐ I n f e k t i o n e n   i n   D e u t s c h l a n d   u n d  Maß n ahmen   z u r   I n f e k t i o n s v e rme i d u n g  

جراءات الحد من ا و  ألمان وس كورونا  د عدوى ف  تهد
 العدوى

 
  عزيزاتنا المريضات،

  أعزاءنا المرضى،

من الخبراء من  اطاقمً ) KfH(وزرع الكلى  جنَّدنا في مجلس األمناء لغسيل ،لتطور الحالي النتشار فيروس كورونا في أوروبانظًرا إلى ا
  .في المقام األول وضمان الحاجة إلى المواد الالزمةأجل وضع سالمة عالجكم 

. الل فريقكم المعالجلعكم باستمرار على المعلومات من خوسوف نط ،نحن نراقب الموقف عن كثب ونتعامل معه بنفس مقدار اهتمامكم
الخاص ) KfH(ل وزرع الكلى سيممرضين في مركز مجلس األمناء لغيُرَجى التواصل مع طبيبكم المعالج وكبير ال ،في حالة وجود أسئلة

  .بكم

  يمكنكم التعاون في الحد من االنتشار السريع للفيروس ،ومن ثَمَّ 
  :واألشخاص ذوي األمراض المزمنة الخاصة بنااإلجراءات الوقائية لمرضى الغسيل الكلوي 

ة على األقل لكل غسلة وتغيير ثاني 30: ال سيما غسل اليدين بانتظام بطريقة صحيحة(يجب مراعاة النظافة الصحية الشخصية  •
  ).المناشف باستمرار

  !ال تلمس وجهك بقدر اإلمكان •
  .تجنب المصافحة واألحضان •
ال . استخدم المناشف الورقية وضع مرفق اليد على وجهك عند السعال أو العطس. الطريقة الصحيحة للسعال والعطس تحرَّ  •

  .األشخاص اآلخرين ابتعد عن! تضع راحة يدك على وجهك عند السعال أو العطس
  . ينمتر ومترَ  1.5التزم بمسافة أمان تتراوح ما بين . االتصال الوثيق مع األشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسيتجنب  •
ال توجد أدلة كافية على ان ارتداء . االستغناء عن االرتداء الدائم الوقائي لكمامة الفم واألنف إذا لم يكن لها سبب محدد يمكن •

ألن الرطوبة تتخلل الكمامة خالل وقت قصير  ؛الفم واألنف يمكن أن يقلل من خطر العدوى لألشخاص األصحاءكمامة 
  !وتصير نفاذة

  .تجنب التجمعات الكبيرة واالتصال باألشخاص المنتمين إلى المناطق المهددة بالخطر •

 في حالة إصابة مرضى الغسيل الكلوي، ومرضى الغسيل الكلوي في المنزل
  )مرض تنفسي(حدد بمرض م

  :األعراض المرضية النمطية هي. انتبه إلى األعراض األولى لألمراض الفيروسية
  )أو الرأس مع زكام أو آالم في الرقبة ،أو األطراف ،آالم في العضالت(باإلعياء  شعور مفاجئ •
  درجة مئوية أو قشعريرة 38حمى تبدأ من  •
  سعال أو صعوبات في التنفس •

ج أو طبيبتك تواصل فوًرا مع طبيبك المعالِ ف ،لديك أو لدى األشخاص المحيطين بك مباشرةً  ، سواءض المرضيةإذا الحظت هذه األعرا
عن دواعي قلقك ا مسبقًا هاتفيًّ يُرَجى اإلبالغ  . أو خدمة الطوارئ الطبية )KfH(ل وزرع الكلى جة في مركز مجلس األمناء لغسيالمعالِ 

  .حتى يمكن إجراء االحتياطات المناسبة



 KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

  :انتقال الفيروس واألعراض المحتملة لدورة المرض
  .ال سيما عبر العدوى المنقولة بالقطيرات الناتجة عن إفرازات الجهاز التنفسيو ،بين البشر) SARS-CoV-2(ينتقل فيروس كورونا 

ظ بصفة عامة دورات شديدة الحَ تُ و. ويَُصاب أيًضا بعض المصابين باإلسهال. والحمى ،والتهاب الحلق ،والزكام ،تشمل األعراض السعال
ا عالج ال يوجد حاليًّ . في معظم الحاالت، تُالَحظ دورة معتدلة تشبه اإلنفلونزا الضعيفةو. ين واألشخاص ذوي األمراض المزمنةفي المسنِّ 
  .مستهدف

  ):الوقت من حدوث العدوى حتى ظهور األعراض األولى(فترة الحضانة 
ما  ؛ وهوقد يخلو المصابون من األعراض ،في أثناء هذا الوقتو. يوًما 14ين وضانة تتراوح ما بين يومَ ا أن فترة الحمن المفترض حاليًّ 

ب من احتواء المرض   .يَُصعِّ

  الوضع في ألمانيا 
ن لإلصابة هم الذين غالبًا ما يكون األشخاص المعرضوو. يجب أن نفترض مواصلة زيادة عدوى فيروس كورونا باستمرار في ألمانيا

  .ن من المناطق المعروفة بخطر اإلصابةا على اتصال بالمرضى، أو العائدينوكا
  .الجهات المختصة وجميع المؤسسات الطبية مستعدة للوضع

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

  المزيد من المعلومات حول إجراءات الحد من العدوى
على موقعه ) FAQ(األسئلة الشائعة  معلومات للمواطنين والمواطنات وإجابات عن) BZgA(يوفر المركز االتحادي للتوعية الصحية 

  : الخاص على شبكة اإلنترنت
 www.infektionsschutz.de  

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

وضع الحالي، ومن ثَمَّ تُعَدَّل توصياتنا وفقًا ا وفقًا لليرجى مالحظة أن معايير وزارة الصحة االتحادية ومعهد روبرت كوخ تُعَدَّل يوميًّ 
  .لذلك

  .جولفريقك المعالِ  ،ولعائلتك ،لصحة الجيدة لكانتمنى 

  

  

  

واإلدارة  ،وهايكه هويناديل ،هو آندرياس كانيسيوس) KfH(ل وزرع الكلى ة التابع لمركز مجلس األمناء لغسيفريق النظافة الصحي
  الطبية الدكتور الطبيب ديسبينا روسمان

 


