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Rooted in Trust مقّدمة إىل مشروع
 

Rooted in Trust(RiT) هو مشروع ممّول من مكتب المساعدات االنسانية التابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم

الوكاالت اإلنسانية والصحية العامة في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة

المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. (1) تّم تجديد المشروع مؤخرًا في أيلول/

سبتمبر 2021 ومن المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0)حتى نهاية عام 2022.

في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها في لبنان في الفترة

الممتّدة من 01 إىل 31 آب/أغسطس2022 عىل مواقع التواصل اإلجتماعي وبعيًدا عن

Endless Medical" االنترنت، وذلك بواسطة أنشطة شركائنا منهم منّظمة

Advantage" الناشطة في إشراك المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة البقاع
ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان.  

تّم رصد في خالل هذه الفترة 102 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل

Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا نسبًيا
من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها فضًال عن 130 شائعة تّم تداولها بعيًدا

عن شبكة اإلنترنت ورصدتها أنشطة شركائنا الهادفة إىل الوصول إىل السكان

والمجموعات األقل نشاًطا عىل اإلنترنت والذين ينقلون شائعاتهم من خالل الكالم

الشفهي.  

تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائعَتين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي:

كوفيد-19؛ كوفيد-19 الطويل األمد؛ وخدعة. 
 

5,752,986 
 جرعة من اللقاح

31,450 
إصابة بالفيروس

98
وفّيات

وضع كوفيد-19 في لبنان 

 
شهد لبنان 31.450 حالة إيجابية في الفترة الممتّدة من 01 إىل 31 آب/أغسطس (2) فضًال

عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة (3) مع تفشي الفيروس بشكل خاص لدى الشباب الذين

تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. (4) ال يزال لبنان في المستوى 3 من انتقال الفيروس

عىل المستوى المجتمع (5) وبلغ متوّسط معّدل الحاالت االيجابية 11٪، ولكن من المهم

مالحظة أّن عدد الفحوصات قد انخفض في األسابيع األخيرة من جّراء عوامل عّدة

منها عدم رغبة األشخاص بإجراء فحص عندما تظهر عليهم عوارض خفيفة ونتائج
المختبرات التي لم يتم اإلبالغ عنها من قبل القطاع الخاص (6) مع اإلشارة إىل أّن

نسبة األشخاص الذين تلّقوا جرعَتين من لقاح كوفيد-19 بلغت ٪43.9. (7) 

 
 

توافر اللّقاح:
 

يتوافر اللّقاح لجميع المقيمين في لبنان من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريون والفلسطينيون
والعمال المهاجرون، حتى لو لم تكن وثائق إقامتهم محّدثة وال حاجة للتسجيل المسبق لتلّقيه.

  https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf :الئحة مراكز التطعيم

 

توافرة لجميع الذين تزيد أعمارهم عن خمس
سنوات

الجرعة األوىل

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة األوىل قبل ثالثة
أسابيع أو أكثر

الجرعة الثانية

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة الثانية قبل
خمسة أشهر أو أكثر

الجرعة الثالثة

متوافرة للجميع بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة
الثالثة

الجرعة الرابعة

https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf


يتعافى معظم األشخاص الذين يصابون بكوفيد-19 في

غضون أسابيع قليلة، ولكن قد يعاني البعض - حتى أولئك

الذين لديهم عوارض خفيفة من المرض - من عوارض

تستمر لفترة طويلة بعد ذلك. (9)

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني ما بين 10 و 20
بالمائة من األشخاص الذين يتعافون تماًما من عدوى

كوفيد-19 من العديد من اآلثار المتوسطة والطويلة

المدى، والتي تُعرف اآلن باسم "كوفيد الطويل األمد"

(Long Covid).  (10)

ما هو كوفيد الطويل األمد؟

يحدث كوفيد الطويل األمد عادًة بعد 3 أشهر من بدء

اإلصابة بكوفيد ويكون مصحوبًا بعوارض تستمرّ لمّدة

شهريَن عىل األقل وال يمكن تفسيرها من خالل تشخيص

آخر. (11)

 يمكن أن تتراوح آثار كوفيد الطويل األمد بين التعب
وضيق التنفس وآالم الصدر والسعال المستمر إىل ضباب

الدماغ (عىل سبيل المثال، عدم القدرة عىل التركيز لفترات

طويلة من الزمن والنسيان واالرتباك) (12) 

من هم األكثر عرضة للخطر؟  (13)

في كثير من األحيان، يصيب كوفيد الطويل األمد

األشخاص الذين عانوا من عوارض شديدة لكوفيد - 19،

ولكن يمكن ألي شخص ُمصاب بالفيروس المسّبب

لـكوفيد - 19 أن يُصاب بكوفيد الطويل األمد حتى أولئك

الذين يعانون من عوارض خفيفة أو ال تظهر عليهم عوارض

عىل اإلطالق.   

 األشخاص الذين لم يتلّقوا لقاح كوفيد-19 وأُصيبوا
بالعدوى قد يكونون أيًضا أكثر عرضة لإلصابة بكوفيد

الطويل األمد مقارنة باألشخاص الذين تلّقوا اللّقاح

وأُصيبوا بعدوى خارقة.

 تَُعد أيًضا المشاكل الصحّية المتأّصلة التي كانت موجودة
قبل كوفيد-19 من عوامل الخطر. 

لماذا ال يزال يُصاب األشخاص الذين تلقّوا كافة

اللّقاحات بعدوى كوفيد-19؟ (14)

حتى أولئك الذين تلّقوا جميع لقاحاتهم قد يُصابون

بـكوفيد-19 إذا المسوا الفيروس المسّبب له. يُشار إىل

هذه العدوى عىل أنّها "عدوى خارقة".

بشكل عام، تهدف التطعيمات من أي نوع (من كوفيد-19

إىل جدري الماء) إىل تقليل خطر إصابة الشخص بمرض

معّين. ومع ذلك، فإّن الجانب األكثر أهمية في التطعيم،

وما هو ضروري معرفته حول لقاح كوفيد-19، هو أنّه يقلّل

من شّدة مرض الفرد إذا أصيب به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

في حالة متغّير Omicron عىل سبيل المثال، تُظهر التقارير

األولية أنّه في حين أّن تلّقي جرعة واحدة أو جرعَتين فقط من

لقاح mRNA، مثل لقاح Pfizer-BioNTech أو Moderna، ال

يقلّل من احتمالية اإلصابة بالعدوى بالقدر نفسه ضد

المتغّيرات السابقة، فإنّه ال يزال وقائي. ومع ذلك، فإّن

الحصول عىل جرعة معزّزة يقلّل بشكل كبير من شّدة المرض

 .Omicron في حالة اإلصابة بمتغّير

بكّل بساطة، عىل الرغم من أّن اللّقاحات لن تمنعكم

دائًما من اإلصابة بالفيروس، فإنّها ستزيد بشكل كبير

من احتمالية التعّرض فقط لعوارض طفيفة مثل

االحتقان والتهاب الحلق واإلرهاق بدالً من االضطرار

إىل دخول المستشفى

 

 

كوفيد-19 الطويل األمد

شائعة 1#
"دراسة #لبنانية تستشرف اتجاهات العوارض

المختلفة وعوامل الخطر بعد الشفاء من #كوفيد-19

ومحاولة الربط بين العوارض وحّدتها مع عوامل الخطر

طويلة المدى. بالنسبة للنتائج األولية كانت العوارض
خفيفة مع الملقحين أما بالنسبة لمن لم يتلقوا اللقاح
فكانت متنوعة من شخص آلخر. منها عواض تتعلق

بالعين كالدمع واالحساس بجسم غريب اخل العين،

وعوارض تتعلق بجهاز القلب والشرايين. هذا قبل عام

2022، اآلن قد عادت اعداد االصابات اىل ازدياد عند
الملقحين خاصة مع المتحورات التي ظهرت مؤخراً." 

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

-- مشاركة الشائعة عبر حساب عىل Instagram تابع إلحدى
وسائل اإلعالم اإلخبارية المحلية مع  44.700 متابع.

 



حتى لو تلّقيتم جميع اللّقاحات الموصى بها، فال يزال يتعّين

عليكم ممارسة احتياطات السالمة مثل ارتداء الكمامة والتباعد

االجتماعي ألنّكم لستم محمّيين بنسبة 100٪ ضد كوفيد-19

خصوًصا لدى ظهور موجة جديدة - من المحتمل أن يكون

سببها متغّير جديد - وارتفاع عدد الحاالت.  

لحجز موعد، يمكنكم مراجعة قائمة مراكز التطعيم القريبة منكم

وجداولها . إليكم معلومات االتصال بها عىل الرابط التالي:

https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf

في حال قلقكم إزاء عوارض جانبية بعد التعافي من كوفيد-19،

يمكنكم اإلتصال بالخط الساخن المجاني التابع لوزارة الصحة

العامة عىل 1214 لإلبالغ عن هذه العوارض والحصول عىل

المزيد من التوجيهات.

استشارة طبيب متخّصص: ستتحّسن العوارض الخفيفة

بشكل تدريجي من تلقاء ذاتها لدى أولئك الذين يعانون من

كوفيد الطويل األمد، ولكن من المهم استشارة الطبيب إذا

استمرت هذه العوارض  أو أصبحت شديدة وتداخلت مع

األنشطة اليومية. في ما يلي قائمة بالمراكز التي تقّدم رعاية

صحية منخفضة التكلفة في لبنان:

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCa
  reSystem/PHC/phcc.pdf

·يمكن لّالجئين االطالع عىل قائمة المستشفيات  واالتصال
أيًضا ب NExtCare  وهي الشريك الطبي للمفوضية في لبنان

عىل الخط الساخن 01 504020  في أي وقت للتحّقق مّما إذا

كانت مدعومة من المفوضية والشركاء اإلنسانيين اآلخرينز

ماذا تتوّقعون خالل زيارة الطبيب؟

سوف يستفسر طبيبكم عن العوارض التي تعانون منها، لذلك

قد يكون من المفيد االستعداد لإلجابة عىل أسئلة تتعلّق بوقت

ظهور العوارض ألول مرة وما الذي يجعلها أسوأ ومدى تكرارها
وكيف تؤثر في أنشطتكم اليومية.

قد يقوم طبيبكم بإجراء فحص تعداد الدم الكامل أو فحص

وظائف الكبد. قد تخضعون لفحوصات أو إجراءات أخرى مثل

تصوير الصدر باألشعة السينية بناًء عىل العوارض. ستساعد

المعلومات التي تقّدمونها وأي نتائج فحص مقّدم الرعاية

الصحية الخاص بكم عىل وضع خطة عالجية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

التــوصــــيــات
للمجتمع

خدعة

شائعة 1#
"دراسة #لبنانية تستشرف اتجاهات العوارض

المختلفة وعوامل الخطر بعد الشفاء من #كوفيد-19

ومحاولة الربط بين العوارض وحّدتها مع عوامل الخطر

طويلة المدى. بالنسبة للنتائج األولية كانت العوارض
خفيفة مع الملقحين أما بالنسبة لمن لم يتلقوا اللقاح
فكانت متنوعة من شخص آلخر. منها عواض تتعلق

بالعين كالدمع واالحساس بجسم غريب اخل العين،

وعوارض تتعلق بجهاز القلب والشرايين. هذا قبل عام

2022، اآلن قد عادت اعداد االصابات اىل ازدياد عند
الملقحين خاصة مع المتحورات التي ظهرت مؤخراً." 

-- مشاركة الشائعة عبر حساب عىل Instagram تابع إلحدى وسائل
اإلعالم اإلخبارية المحلية مع  44.700 متابع.

 

مزّودو المعلومات: 

لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية

صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)

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

أسئلة وأجوبة (اإلنجليزية/العربّية)

لبيانات الخاصة بلبنان عىل موقع منظمة الصحة العالمية

صفحة المعلومات الخاصة بكوفيد-19 في لبنان عىل موقع

وزارة الصحة العامة

صحيفة الوقائع الخاّصة بصحة الّالجئين والمهاجرين عىل

موقع منظمة الصحة العالمية

أسئلة وأجوبة حول صحة الّالجئين والمهاجرين عىل موقع

منظمة الصحة العالمية 

صفحة المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 في لبنان عىل

موقع وزارة الصحة العامة

WHO Lebanon website 

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://www.who.int/ar)

(moph.gov.lb)

(Https://covid19.who.int)

(Https://covid19.who.int)

(www.moph.gov.lb/en)

(www.who.int/ar)

https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
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
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61768/novel-coronavirus-2019-
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/refugee-and-migrant-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/refugee-and-migrant-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/refugee-and-migrant-health
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61438/covid-19-vaccine
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61768/novel-coronavirus-2019-


خدعة

شائعة 2#
"نشروا خبرا ليخيف الناس فإذا هو خبر مطمئن

الشخص الذي وجدوه مصابا بـ #اإليدز و #كوفيد و

#جدري_القردة شخص مصاب باإليدز الذي يعطل
المناعة ورغم ذلك لم يقتله كوفيد وال جدري القرود وال

كالهما معا هذا يدل أنها ليست فيروسات قاتلة أو

أوبئة عالمية” 
الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

Journal of  وفًقا لتقرير دراسة الحالة المنشور في·
Infection، يبدو أّن رجًال يبلغ من العمر 36 عاًما في
إيطاليا هو أول حالة موثقة في العالم يتم تشخيصها

بـكوفيد-19 وجدري القرود وفيروس نقص المناعة

البشرية - وهو ليس مثل اإليدز - في وقت واحد هذا

الصيف. (15) 

من الواضح إصابة الرجل بجميع الفيروسات في نفس

الوقت تقريًبا، لذلك كانت إصابته بفيروس نقص المناعة

البشرية جديدة تماًما ولم تتطّور إىل اإليدز (16) مّما يعني

أنه لم يكن يعاني من نقص المناعة كما تشير الشائعات. 

فيما يتعلّق بالتطعيم، أفاد بأنّه تلّقى جرَعتين من لقاح

كوفيد-Pfizer) mRNA) 19 في كانون األول/ديسمبر

2021 ، لذلك كان محمًيا إىل حد ما من مرض كوفيد-19
الشديد. (17)

تخلّص هذا الرجل من عدوى فيروس كوفيد-19 وجدري

القرود من دون أي مشاكل وتّم إخضاعه لعالج ضّد
فيروس نقص المناعة البشرية. 

وقائع حول كوفيد-19 وجدري القرود:

منذ كانون الثاني/يناير 2022، تم اكتشاف أكثر من

16.000 حالة إصابة بجدري القرود في أكثر من 74 دولة.
بالنظر إىل هذه الفاشيات المفاجئة، أعلنت منظمة الصحة

العالمية أّن جدري القرود يمّثل حالة طوارئ صحية عامة.

 (18)

جميع الذين تأّكدت إصابتهم بفيروس جدري القرود في

لبنان هم ذوي خبرة في السفر. (20)  تّم تأكيد ما مجموعه

7 حاالت من جدري القرود (5 ذكور و 2 إناث) في البالد مع
عدم وجود حالة وفاة مرتبطة به حتى اآلن. (20)

ال تزال حاالت اإلعتالل والوفيات مرتفعة في جميع أنحاء
العالم بسبب وباء كوفيد-19. (21)

منذ بداية تفشي الوباء، بلغ العدد التراكمي لحاالت

كوفيد-19 في لبنان وحده 1.208.381 حالة فضًال عن

10.622 حالة وفاة. (22) 

منذ 7 أيلول/سبتمبر، أودى كوفيد-19 بحياة 6.484.136

شخًصا في جميع أنحاء العالم مع إجمالي 603.711.760

حالة مؤكدة منذ بداية الوباء. (23)

تتشابه عوارض عدوى جدري القرود و SARS-CoV-2 من

نواٍح عّدة بما في ذلك الحمى والصداع والتعب وتوّرم

العقدة اللّيمفاوية. (24) نظرًا ألن العديد من الفيروسات

تتعايش في الطبيعة، ثّمة فرصة أكبر للعدوى المرافقة،

والتي يمكن أن تضع ضغًطا إضافًيا عىل نظام الرعاية

الصحية العالمي.
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لمتخّصص في الرعاية الصحّية لديه 48.700 متابع

مع تسجيل نسبة تفاعل عالية نسبًيا: 35 مشاركة

و129 إعجاب.

أرقام هواتف وخطوط ساخنة مهّمة 

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

 الخط الساخن لدخول المرضى اىل المستشفيات: 832700 01

 الخط الساخن للطوارئ التابع للصليب األحمر اللّبناني: 140 

الخط الساخن التابع للصليب األحمر اللّبناني لالستشارات الطبية

وطلب آلة األكسجين لمرضى كوفيد-19: 1760  

EMA – رقم مركز الجمعية في البقاع للمعلومات وخدمات

اإلحالة:  76 864 721 

       كورونا 1787 | لقاح 1214 (كالهما مجاني) 

تّم تأكيد مجموع 7 حاالت من جدري القرود

في البالد مع عدم وجود حالة وفاة مرتبطة

به حتى اآلن.  7



برامج اللّقاحات

شائعة 2#
"نشروا خبرا ليخيف الناس فإذا هو خبر مطمئن

الشخص الذي وجدوه مصابا بـ #اإليدز و #كوفيد و

#جدري_القردة شخص مصاب باإليدز الذي يعطل
المناعة ورغم ذلك لم يقتله كوفيد وال جدري القرود وال

كالهما معا هذا يدل أنها ليست فيروسات قاتلة أو

أوبئة عالمية” 
الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

وقائع حول فيروس نقص المناعة البشرية  واإليدز:

فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يمكن أن

ينتقل من شخص آلخر وهو الفيروس الذي يمكن أن يسّبب

اإليدز  إال أّن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ليسا ذات

الشيء. األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

ليس لديهم دائًما اإليدز. (25)

يدّمر فيروس نقص المناعة البشرية مع مرور الوقت نوًعا

مهًما من الخاليا في جهاز المناعة (تُسّمى خاليا CD4 أو

الخاليا التائية) التي تساعد عىل حمايتكم من العدوى. (26) ال

يستطيع الجسم مقاومة العدوى بالطريقة المعتادة عندما ال

توجد خاليا CD4 كافية. 

من دون عالج، عادة ما يستغرق األمر حوالي 10 سنوات حتى

يصاب الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

باإليدز. (27)  يبطئ العالج الضرر الذي يسّببه الفيروس

ويمكن أن يساعد الناس عىل البقاء بصحة جيدة لعدة عقود.

يُشار إىل الشخص الُمصاب بعدوى خطيرة أو الذي لديه

نقص شديد من خاليا CD4 إىل أنّه ُمصاب باإليدز. 

فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ليسا ذات الشيء:

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يضعف جهاز

المناعة لديكم، ولكن تتوافر العديد من خيارات العالج.  (28)

لدى تلّقي العالج، يمكن للشخص المصاب بفيروس نقص

المناعة البشرية أن يعيش حياة طبيعية من دون نقله إىل

اآلخرين. 

من ناحية أخرى، إذا تركتم فيروس نقص المناعة البشرية من

دون عالج، فإنّكم بذلك تكونون عرضة لخطر اإلصابة بمرض

اإليدز المميت. (29)  األشخاص الذين لم يتلّقوا عالًجا مطلًقا

أو لم يخضعوا الختبار فيروس نقص المناعة البشرية يصابون
في كثير من األحيان باإليدز.

يُنظر اليوم إىل فيروس نقص المناعة البشرية عىل أنّه مرض

مزمن أكثر من كونه حكًما باإلعدام كما كان في السابق

ويعيش المصابون بالفيروس حياة طويلة وصحية إذا عولجوا

بشكل صحيح وحصلوا عىل الرعاية. (30)

تم إحراز تقدم كبير في عالج فيروس نقص المناعة البشرية

عىل مدى السنوات الثالثين الماضية. ساهمت فعالية

العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة (ARVs) وتوسيع

نطاق الوصول إليها وتقريب العالج من الناس في جعل

الحياة الطبيعية ممكنة لألشخاص المصابين بفيروس نقص

المناعة البشرية. (31)

في حال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإّن العالج

يمكن أن يقلّل أو حتى يوقف فرص انتشار الفيروس

ألشخاص آخرين أثناء ممارسة الجنس. أما في حال عدم

اإلصابة، فهناك أيًضا دواء يومي يُسمى PrEP يمكن أن

يحمي من فيروس نقص المناعة البشرية.

عىل الرغم من التقّدم المحرز ، ال تزال الوفيات المرتبطة

بفيروس نقص المناعة البشرية قائمة  وال يزال عالج

المرضى، وال سيما أولئك الذين ينتمون إىل الفئات

المهّمشة، محفوًفا بالصعوبات والفجوات. (32) تشمل

الصعوبات اليومية التي يواجهونها وصمة العار والتمييز

والعزلة االجتماعية والعنف والتجريم مّما يمنعهم أحيانًا من

تلقي العالج الذي يستحّقونه.
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عىل الرغم من أّن جدرى القرود ليس رذاًذا ولديه معّدل انتقال أقل من

كوفيد-19، ال يزال من الممكن أن ينتشر عن طريق قطرات الجهاز التنفسي

(مثل السعال أو العطس) والتي تتطلب اتصاًال وثيًقا. لذلك، فإّن ارتداء
الكمامة والحفاظ عىل التهوية الجيدة والنظافة والتباعد الجسدي - تدابير

من شأنها أيًضا الحماية من كوفيد-19- ستحميكم من عدوى جدري القرود

وتمنع انتقاله في مجتمعكم.

يمكن أن ينتشر جدري القرود أيًضا عن طريق أدوات ناقلة للعدوى أو أسطح

أو مواد، خصوًصا مالءات األسرة. لحماية نفسكم ومنع عدوى جدري القرود
وانتشارها، فمن المستحسن تطهير األسطح أو المواد التي استخدمها

شخص يُشتبه بإصابته بجدري القرود أو تم تشخيصه به.

يمكن اإلصابة بفيروس كوفيد-19 وفيروس جدري القرود في آن مًعا. ال

ينبغي استبعاد جدري القرود في حال وجود عوارض شبيهة بعوارض

اإلنفلونزا واإلصابة بفيروس كوفيد -19، خصوًصا لدى المرضى المعرّضين

لخطر اإلصابة. (33)  

في حال االشتباه في إصابتكم أو إصابة أي شخص تعرفونه بجدري القرود،

فاتصلوا برقم وحدة المراقبة الوبائية بوزارة الصحة العامة لإلبالغ عن ذلك

والحصول عىل مزيد من المساعدة والتوجيهات:

في حال إصابتكم أو إصابة أي شخص تعرفونه بفيروس نقص المناعة

البشرية أو اإليدز وتحتاجون إىل دعم و / أو مساعدة و / أو استشارة عاجلة،

فيمكنكم االتصال بأي من المراكز أدناه: (34)

 

 

 

.01614196 | 01614194       
 

التــوصــــيــات
للمجتمع

المراكز األرقام

Anwar Al Mahabba Association    جمعية انوار
المحبة  

01-391396 

Armenian Relief Cross (ARC) صليب اإلغاثة األرمنية     01-253793 

HELEM    حلم   01-748258 

SKOUN    سكون   01-202714 
Soins Infirmiers et Développement

Communautaire (SIDC)    جمعية العناية الصحّية  
01-482428 

Vivre positif    فيفر بوزيتيف   01-480714    71/062321 

L'Escale Drop-in Centre(DIC)  01-491705 

Marsa    مارسا   01-737647 

Proud Lebanon   براود ليبانون    76/608204 
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