
المصادر

منذ 31 كانون الثاني/يناير 2022، بلغ عدد حاالت اإلصابة بكوفيد-19 في لبنان 921.208 حالة باإلضافة إىل 9.606 حالة وفاة وفًقا لمنظمة الصحة

العالمية مع تفشي الفيروس بشكل خاص بين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إىل 29 عاًما وتم إعطاء 5.161.895 لقاح. (2) تلّقى حوالي 40٪ من سكان

البالد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاًما الجرعة الثانية من اللّقاح بينما تلّقى 30٪ فقط من الّالجئين السوريين في لبنان جرعة واحدة عىل األقل. (3) ال

يزال لبنان حالًيا في المستوى 4 من انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي مّما يعني أنّه ال يزال يتعّين توخي الحذر الشديد مع التركيز عىل

اإلمتثال لمعايير الصحة العامة وتدابير التباعد االجتماعي وتشجيع األفراد عىل عىل أخذ اللّقاح. (4)     

نشرة 2#
المجتمع

 :Rooted in Trust مقّدمة إىل

Rooted in Trust (RiT) هو مشروع بإشراف "إنترنيوز"(Internews) لدعم
الوكاالت اإلنسانية والصحية العامة في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات

(RiT1) المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. إمتّد الفصل األول

من تشرين األّول/أكتوبر 2020 إىل شباط/فبراير 2021 وجمع أكثر من 2774 شائعة

في لبنان. (1)  تم تجديد المشروع في أيلول/سبتمبر 2021 وسيستمرّ حتى نهاية

عام 2022.  
في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها عىل مواقع

التواصل اإلجتماعي في لبنان في الفترة الممتّدة من 16 إىل 31 كانون الثاني/يناير

2022 والتي تّم رصد في خاللها 35 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل
Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا

نسبًيا من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها. تسلّط هذه النشرة الضوء عىل

ثالث شائعات بارزة  تندرج في إطار مواضيع متكرّرة، وهي: أعراض الفيروس

وانتقاله؛ الفحوصات ومتحورات الفيروس؛ عالج الفيروس والتعافي منه. 
 

RiT2.0
 16 كانون الثاني/يناير – 31 كانون الثاني/يناير 2022

2,774
شائعة تم جمعها

وضع كوفيد-19 في لبنان: 

5,161,895 جرعة معطاة 
 921,208 حالة إيجابية

9,606 حالة وفاة

الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة العامة: 

مركز االتصال لإلبالغ عن حاالت إصابة بكوفيد-19: 594459 01 
قسم الحجر الصحي في المطار: 629352 01

مركز الطب الوقائي: 843769 01 | 830300 01
وحدة المراقبة الوبائية: 614194 01 |614196 01

مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان: 612970/1/2 01

       كورونا 1787 | لقاح 1214 (كالهما مجاني) 

Important Numbers and Helplines: 

1787 1214
لكورونا

مصادر عملّية 

للتلقيح

لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية

صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ (اإلنجليزية/العربّية)

أسئلة وأجوبة (اإلنجليزية/العربّية)

البيانات الخاصة بلبنان عىل موقع منظمة الصحة العالمية

االلكتروني

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub


شائعة #1شائعة 1#

"في رأيي الشخصي، ال داعي ألن يكون الحجر الصحي أكثر
من 5 أيام. بعد 5 أيام يمكن للفرد العودة إىل حياته

الطبيعية مع ارتداء الكمامة إذ ثّمة احتمال زوال كورونا أو

أن يصبح بدون أعراض أو مع سعال خفيف فقط من

وقت آلخر ". 

عالج الفيروس والتعافي منه

 --مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل
Twitter و WhatsApp مع أكثر من 1000

عضو و 50 إعجاب. 

الوقائع:
في كانون األول/ديسمبر، قام المركز األمريكي لمكافحة

األمراض والوقاية منها (CDC) بتقصير الوقت الموصى به

للحجر الصحي إىل 5 أيام، تليها 5 أيام من ارتداء الكمامة عند

وجود اآلخرين لتقليل مخاطر انتقال العدوى. ومع ذلك، فإّن

وزارة الصحة العامة في لبنان لم تّتخذ بعد هذه اإلجراءات
بسبب االختالفات في الّسياقات الصحية في كل بلد. (5) 

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، ال توجد مناعة طويلة األمد
لـفيروس كوفيد-19 بعد اإلصابة به. (6)  

وجد الباحثون في جامعة "جون هوبكنز" أّن إجراء فحص في

وقت مبكر جًدا بعد اإلصابة بالفيروس من شأنه أن يؤدي إىل

نتيجة سلبية زائفة. قد تُظهر الفحوصات نتيجة سلبّية مبكرة

ولكّنها تظهر الحًقا إيجابية بعد بضعة أيام، وقد يكون الفرد
ُمعديًا حتى في وقت ظهور النتيجة الّسلبية. (7)  
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في لبنان، توصي وزارة الصحة العامة بالحجر

الصحي لمّدة 10 أيام إذا كانت نتيجة الفحص

إيجابية. يجب عىل األفراد االلتزام بهذه

اإلجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة العامة

ومنظمة الصحة العالمية لوقف سلسلة

االنتقال وحماية المجتمع عىل نطاق أوسع.  

ال داعي إلجراء فحص PCR إذا لم يعد الُمصاب
يعاني من أعراض (خصوًصا الحرارة) بحلول

اليوم العاشر من الحجر الصحي. (8)

عىل الرغم من حقيقة أنّنا نتعلّم المزيد عن

SARS-) كوفيد-19 والفيروس الذي تسّبب به

CoV-2)، فال نزال نجهل الكثير من المعلومات.
من المهم االستمرار في ممارسة تدابير الحماية

مثل ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي في

المناطق المغلقة لحماية أنفسنا ومن حولنا.  

 

 

 

 التوصيات 



 "ال داعي للقلق بشأن فحص PCR بعد اآلن. فقط قم
بشواء اللّحم، إذا شممت رائحته فأنت غير مصاب

بالفيروس. أّما إذا لم يكن كذلك، فأنت ُمصاب به. بهذه

الطريقة يمكنك أيًضا معرفة ما إذا كان جيرانك ُمصابين

بالفيروس أيًضا "

-- مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل Twitter مع أكثر
من 100 إعجاب و 20 مشاركة.

الوقائع: 
يمكن أن تختلف أعراض كوفيد-19 من شخص آلخر؛ أكثرها

شيوًعا هي الحرارة والسعال والتعب وتغّير حاسة التذوق/
الشم أو فقدانها. ومع ذلك، فإّن العدوى المستترة شائعة

أيًضا مثلها مثل العدوى التي ال تؤثّر في حاسة التذّوق

والشم. (9)  

ال يزال بإمكان األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض أن
ينقلوا الفيروس. لذا، فإّن فحص PCR منتظم واتخاذ

االحتياطات - في الحياة اليومية وبعد التعرّض المحتمل

للفيروس - هما من األمور البالغة األهمية إلبطاء انتشار

الفيروس. (10)
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شائعة #2شائعة 2#
أعراض الفيروس وانتقاله

في كثير من الحاالت، قد ال تظهر عىل الُمصاب

أي أعراض عىل اإلطالق. ال يزال يتعّين أخذ

العدوى عىل محمل الجد حتى لو لم ينتج منها

أعراًضا خطيرة نظرًا لخطر نقل العدوى لآلخرين

الذين قد يعانون من أعراض خطيرة.  

يجب عىل األفراد الذين تعرّضوا للفيروس اتّباع

إجراءات الحجر المنزلي التي أوصت بها وزارة

الصحة العامة لمنع إيذاء من حولهم. أّما

بالنسبة إىل أولئك غير القادرين عىل عزل

أنفسهم بسبب ظروف المعيشة الصعبة، فمن

المهم الحفاظ عىل مسافة بعيدة مّمن حولهم

وارتداء الكمامة في جميع األوقات واالستمرار

في غسل اليدين بشكل متكرّر طوال اليوم.  

في بعض الحاالت، قد تكون أعراض األنفلونزا

و كوفيد-19 متشابهة؛ لذلك، يصعب

التشخيص بناًء عىل األعراض وحدها. فحص

PCR هو المؤشر الدقيق الوحيد لعدوى
كوفيد-19.  

إليجاد أقرب مركز الجراء فحص  PCR، تحّققوا

من الّالئحة المعتمدة من وزارة الصحة العامة

عىل الرابط التالي:

 

 

 

https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127) 
 (-/29152/hospitals-rt-pcr

 

 التوصيات 

https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/29152/hospitals-rt-pcr-


https://internews.org/wp-
content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommend
ations_Lebanon-English.pdf  
WHO Daily Brief 31 January 2022 
Impact Open Data (cib.gov.lb) 
WHO Daily Brief 31 January 2022 
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-
isolation-quarantine-guidance.html 
https://www.bbc.com/news/health-52446965 
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/
news-releases/covid-19-test-that-relies-on-viral-
genetic-material-gives-false-negative-results-if-used-
too-early-in-those-infected 

"وكان خبراء الصحة قد حّذروا من استخدام عقار
آيفرمكتين في عالج كوفيد رغم الموافقة عىل استخدام

جرعات صغيرة منه في عالج بعض األمراض التي تصيب

اإلنسان وكان نشطاء مناهضون لكورونا ومنّظرو المؤامرة

يرّوجون للدواء كبديل"

Twitter مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل --
ومدّونات مع أكثر من 5 إعادة مشاركة.  

آيفرمكتين غير فّعال في عالج كوفيد -19  وهو يُستخدم فقط

لعالج االلتهابات التي تسّببها بعض الديدان الطفيلية وقمل

الرأس واألمراض الجلدية مثل الوردية. 

 ال توجد بيانات علمّية توضح أّن آيفرمكتين فّعال في عالج
كوفيد -19 أو يقي منه. 

قد يؤدي سوء استخدام أي دواء إىل آثار صحّية خطيرة طويلة

المدى. 

يتسّبب فيروس SARS-CoV-2 بكوفيد-19. لن تكون المضادات

الحيوية، التي تُستخدم عادًة لعالج االلتهابات البكتيرية، فّعالة في

عالج كوفيد-19 أو أي عدوى فيروسية أخرى. (11)   

 

 

 

 

المصادر

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/News/12-1-
2022-Memo/memo1-2022.pdf 
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-
19/information/asymptomatic-covid-19 
(https://www.who.int/vietnam/news/detail/14-07-2020-
q-a-how-is-covid-19-
transmitted#:~:text=Yes%2C%20infected%20people%2
0can,%2C%20receive%20medical%20care 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/media-resources/science-in-
5/episode-11---antibiotics-covid-19 
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شائعة #3شائعة 3#
عالج الفيروس والتعافي منه

الوقائع: 

إذا الحظتم أي عارض من أعراض كوفيد-19،
يجب عليكم التواصل مع طبيبكم أو ممرّضكم

أو العاملين الّصحّيين المجتمعّيين في

منطقتكم وسوف ينصحونكم بما هو أكثر أمانًا

لكم للتعامل مع هذه األعراض. 

إذا ثبت أّن أحد األدوية فّعال وآمن لالستخدام،
فستوصي منظمة الصحة العالمية ووزارة

الصحة العامة باستخدامه من خالل منّصتهما

وستبلّغان أيًضا مقّدم الرعاية الصحية الخاص

بكم. إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن األدوية

المتوّفرة اآلمنة لعالج أعراض كوفيد -19، يُرجى

االتصال بمركز الطب الوقائي عىل

يجب أال يبيع الصيادلة في مجتمعاتنا أي أدوية

بدون وصفات طبية مناسبة أو توصيات من

المهنّيين الّصحيّين. يجب أال يشتري الناس

األدوية بدون وصفات طبية مناسبة من

العاملين في مجال الرعاية الصحية. يُعتَبر

العالج الذاتي أمرًا خطيرًا عىل الجميع خصوًصا

عىل األشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة

وأمراض مزمنة. 

أخذ اللّقاح هو أفضل طريقة لحماية أنفسنا من

المرض الشديد في حالة اإلصابة بفيروس

كوفيد-19. أثبتت اللّقاحات أنّها توّفر مناعة

طويلة المدى ضّد عدوى كوفيد-19 الشديدة

عىل عكس بعض األدوية التي تعمل فقط عىل

تخفيف األعراض عىل المدى القصير.  

 

  01-830300 | 01-843769       
 

 

 

 التوصيات 

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://impact.cib.gov.lb/home?dashboardName=vaccine
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.bbc.com/news/health-52446965
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/covid-19-test-that-relies-on-viral-genetic-material-gives-false-negative-results-if-used-too-early-in-those-infected
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/covid-19-test-that-relies-on-viral-genetic-material-gives-false-negative-results-if-used-too-early-in-those-infected
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF

