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 والفئات المعرضة للخطر  19-كوفيد

 الفئات المعرضة لخطر اإلصابة بحالة مرضية خطيرة 

(. فعلى  covid -19)  19- يمكن أن يصاب بعض األشخاص بحالة مرضية خطيرة إذا أصيبوا بعدوى كوفيد

وكلما كان الشخص أكبر سنًا، كلما  سبيل المثال، قد يُصابوا بااللتهاب الرئوي ومشاكل في الجهاز التنفسي.  

كان خطر اإلصابة بحالة مرضية خطيرة والوفاة أكبر. وإذا كان الشخص مصابًا بأمراض أخرى أيًضا، فإن 

الخطر يزداد أكثر من ذلك. ويُعد معدل خطر اإلصابة بحالة مرضية خطيرة والوفاة لدى الرجال ضعف معدل  

 الخطر لدى النساء. 

 سنة أو أكبر   70ن األشخاص الذين هم بس 

( أكبر. covid -19) 19- كلما كان عمر الشخص كبيًرا، كلما كان خطر اإلصابة بحالة مرضية خطيرة بكوفيد

 قد تزيد األمراض التالية من الخطر بشكل إضافي.  

 عوامل الخطر األخرى 

 خطيرة  حالة مرضيةيمكن أن تزيد األمراض التالية من خطر اإلصابة ب 

 األعضاء. زراعة  •

ً أمراض سرطان الدم الموجودة   •  . ةو السابق حاليا

 . التي أثّرت على وظيفة التنفُّس األمراض العصبية •

 السمنة )يزداد الخطر مع زيادة درجة السمنة(.  •

 معالجته بشكل جيد(.  ت مرض السكري )أقل خطًرا إذا تمّ  •

 عالج السرطان الذي يتم الخضوع له في الوقت الحالي.  •

 . الرئة المزمنةأمراض  •

 السكتة الدماغية / الخرف.  •

 أمراض أو عالجات أخرى مثبطة للمناعة. •

 مرض الكبد. •

 ضعف وظائف الكلى.  •

 . ، بما فيها ضغط الدم المرتفعأمراض القلب واألوعية الدموية •

 ال يُعتبر األطفال مجموعة معّرضة للخطر

جداً حتّى و إن كان لديهم بعض من  ان خطر إصابة األطفال بالمرض الشديد جراء هذا الفايروس قليل

 االمراض او الحاالت المرضية التي تزيد خطر إصابة الكبار و المسّنين بالمرض الشديد.
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 هكذا تبقى بصحة جيدة 

إذا كنت تنتمي إلى إحدى الفئات المعرضة للخطر، يمكنك أن تطلب من طبيبك المشورة بشأن العالج وما  

 (. covid -19) 19- ر اإلصابة بكوفيدمن خط للتقليليمكنك القيام به 

 

 : باتباع اآلتي  نحن ننصح األشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر

 الحفاظ على مسافة فعلية بينهم وبين األشخاص اآلخرين الذين ال يعيشون معهم.  •

االلتقاء باآلخرين في الهواء الطلق. يكون خطر اإلصابة بالعدوى منخفًضا عند االلتقاء باآلخرين   •

 مسافة بينك وبين اآلخرين. تركفي الهواء الطلق، ولكن تأكد من 

 تجنب األماكن التي يتجمع فيها الكثيرون، على سبيل المثال في المتاجر أو المقاهي. •

العام، مثل الحافالت أو الترام أو المترو. استخدم السيارة الخاصة   تجنب السفر بواسطة وسائل النقل •

 التي يُمكنك فيها حجز مقعد.  االخرى بك أو وسائل النقل

ق في أوقات ُمحدّدة حيث يوجد القليل من األشخاص في المحاّلت.   •  يُفّضل التسوُّ

 ة.ثاني  20داوم على غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون، على األقل لمدة  •
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