يك نقيض الشتاء ساملني
لقد أصبح متحور «دلتا» شديد العدوى هو النوع الفريويس امل ُهي ِمن ،بينام األنشطة الحياتية باتت تت ُّم مجد ًدا
وبصف ٍة متزايدة يف األماكن املغلقة خالل فصل الشتاء .ومل يت ّم تطعيم عد ٍد ٍ
كاف من األشخاص ألجل تج ُّنب الكثري
من حاالت املرض الشديد وما تُلقي به من أعبا ٍء ثقيلة عىل املنظومة الصحية يف املوجة الرابعة .لذلك ،ينصح معهد
روبرت كوخ باإلبقاء عىل قواعد النظافة الصحية والتدابري ( )AHA+A+Lمبدئ ًّيا حتى ربيع  ،2022أيضً ا فيام بني
ظل قواعد  2Gو ]1[.3Gلسلوكنا تأث ٌري فيصيل عىل تط ُّور أعداد
املُلقَّحني واملتعافني وبعضهم البعض ،وكذلك يف ِّ
حاالت العدوى.

+
التباعد

1

+
النظافة الصحية

+
الحياة اليومية بالكاممة

+
التهوية

تطبيق التحذير من كورونا

سبيل الوقاية من املرض الخطري؟ أخذ التطعيم!

التطعيم هو أفضل سبيل للوقاية من العدوى ،ومن اإلصابات املرضية الخطرية ،ومن اآلثار طويلة
األمد فيام بعد كوفيد«( 19-لونغ كوفيد»« /بوست كوفيد») .إن كنت أنا قد تلقَّحت فعل ًّيا أو
[]2
تعافيت ،فسأسعى عمالً بتوصية لجنة التطعيم الدامئة ( )STIKOإىل أخذ جرعة تطعيمٍ ُمع ِّززة.

2

هل ينعم َمن حويل بالحامية؟ فألدعمهم يف الحصول عىل مواعيد التلقيح!

يتعي أيضً ا أن ينعموا بالحامية من اإلصابات املرضية الخطرية:
جميع َمن حويل َّ
مبقدوري تذكري األشخاص يف محيطي الشخيص بأخذ التطعيم أو الجرعة امل ُع ِّززة،
ودعمهم يف حجز مواعيد التطعيم ،ومرافقتهم إىل مواعيد تطعيمهم.

3

مركز التطعيم

االتصاالت االجتامعية؟ تقليلها قدر املستطاع!

أنا أقلِّل من جميع االتصاالت االجتامعية غري الرضورية،
وذلك من خالل العودة إىل الهوم أوفيس (العمل من
املنزل) ،عىل سبيل املثال ،واقتصار لقاءايت عىل دائرة
امل ُق َّربني ،ما يعني أنَّني أعاود االلتقاء بنفس الناس يف إطا ٍر
ضيق وأتج َّنب االتصاالت االجتامعية التي تتعدى حدود
دائرة امل ُق َّربني (أرستني معيشيتني مثالً).
إن اختلطت االتصاالت االجتامعية عرب جميع دوائر
املعارف واألصدقاء ،يصبح هناك خط ٌر كبري ألن يتمكَّن
الفريوس من االنتشار.
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اختالط عدة دوائر اجتامعية

دائرة املُق َّربني

4

C

مخالطة الفئات املعرضة للخطر؟ فقط لل ُملقَّحني واملتعافني وبنتيجة اختبار سلبية!

T

يف دائرة امل ُق َّربني يرسي اآليت :األشخاص املعرضون بصف ٍة خاصة لخط ٍر اتخاذ مرضهم ملسا ٍر حرج (عىل سبيل املثال،
املتقدمون يف العمر أو األشخاص الذين يُعانون من أمر ٍ
اض سابقة[ )]3ينبغي بالرضورة أن يكونوا هم أنفسهم
سلبي
ُملقَّحني وأال يُخالطوا إال غريهم من امل ُلقَّحني أو املتعافني الذين ميلكون نتيجة اختبار سلبية صادرة يف نفس اليوم.

5

أعراض مرضية؟ البقاء يف املنزل!

يف حالة ظهور أعراض مرضية* ،أبقى يف املنزل وأتج َّنب االحتكاك باآلخرين .أتصل بطبيبة أو طبيب األرسة
[]3
وأخضع لالختبار يف العيادة ،حتى وإن كنت ُمل َّق ًحا أو متعافيًا.
أعراض مرضية شديدة بخارج أوقات عمل العيادة؟ اتصل بخدمة االستعداد الطبي (!)116117
الشم/التذ ُّوق ،رشح ،أمل يف
* من بينهاُ :سعال ،درجة حرارة مرتفعة أو ُح َّمى ،ضيق تنفُّس ،فقدان حاسة ّ
الزور ،صداع وآالم يف األطراف ،إعياء.
تنبيه ،كث ًريا ما ال تظهر عىل امل ُلقَّحني إال أعراض خفيفة ج ًدا ،ورغم ذلك ،قد يكونوا ُمصابني بالعدوى!

6

االختبار إيجايب؟ أخرب الغري!

اختبار PCR

إن أجريت اختبا ًرا (قبل مخالطة الفئات املعرضة للخطر عىل سبيل املثال) وجاءت نتيجة
االختبار إيجابية ،أُبلغ بها محيطي الخاص واملهني عىل الفور ،وأعطى خ ًربا لجميع َمن التقيت
بهم يف الفرتة األخرية (من خالل مشاركة نتيجة االختبار عىل تطبيق التحذير من كورونا مثالً)،
أي شخص .االختبار الرسيع إيجايب النتيجة أتحقَّق من صحته بواسطة اختبار
وأتج َّنب مخالطة ِّ
[]3
يل االستمرار يف االمتثال لتدابري الحامية.
 .PCRتنبيه :حتى مع نتيجة االختبار السلبية يجب ع َّ
يف حال ما إذا كنت تنتمي إىل إحدى الفئات املعرضة لخطر اتخاذ املرض ملسا ٍر حرج ،تحدث مع
[]4
طبيبتك أو طبيبك بشأن إمكانية العالج املبكر.

سلبي
إيجايب

+

7

فعاليات يف أماكن مغلقة؟ األفضل تج ُّنبها!

إ َّن خطر اإلصابة بالعدوى يكون كب ًريا يف األماكن املغلقة عىل وجه التحديد .أتج َّنب الفعاليات والتجمعات
املنعقدة يف األماكن املغلقة بخارج دائرة امل ُق َّربني إ َّيل بقدر اإلمكان ،السيام عندما ال يت ّم االلتزام بالنظافة
الصحية وتدابري  ،AHA+A+Lأو عندما ال يت ّم التحقُّق من إثباتات االختبار والتطعيم .إن حصل وتواجدت
[]5
رغم ذلك لفرت ِة مطولة يف مكانٍ مغلق ،أُس ِّجل حضوري عىل تطبيق التحذير من كورونا.

8

عىل سفر؟ عليك مراعاة رشوط دخول البالد!

يُسا ِعد التقليل من السفر يف مجابهة انتشار الفريوس .إن وفدت رغم ذلك من الخارج إىل أملانيا،
أُراعي أحكام دخول البالد :يوج ُد إلزا ٌم قانو ٌّين للجميع ابتدا ًء من سن  12عا ًما بتقديم إثبات
[]6
تلقيح أو تعايف أو اختبار.
املصادر واملعلومات التفصيلية

[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6

مخطط السيطرة عىل كوفيد ( )ControlCOVIDملعهد روبرت كوخwww.rki.de/control-covid :
األسئلة األكرث شيو ًعا عن التطعيمwww.rki.de/covid-19-faq-impfen :
اسرتاتيجية االختبار الوطنية ملعهد روبرت كوخwww.rki.de/covid-19-teststrategie :
الفئات املعرضة الخطرwww.rki.de/covid-19-risikogruppen :
ما الذي أُ ِ
خاطر به لدى زيارة فعالية  2Gأو  3Gيف هذا الخريف/الشتاء؟ www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Flyer-2G3G.html
رشوط دخول البالدwww.rki.de/covid-19-risikogebiete html :
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