
برنامج االرشادات وفق    covid 19كسر سلسلة عدوى 
لمجموعة من الجامعات العالمية و نشرات الصحية 

 منظمة الصحة العالمية

let’s break the chain of covid-19 infection 

Lecturing in it المناهج المعتمدة للجامعات و المنظمات العالمية 
عمادة كلية التربية  باشراف

 –البدينة و علوم الرياضة 
 الجامعة المستنصرية 

يقيم فرع العلوم النظرية و 
بالتعاون مع شعبة التعليم 

 المستمر 
 ورشة عمل الموسومة

Husam jumhaa rasheed 

M.Sc physiology  training 

B.Sc. Biology 



را سمجر   انتشار فيررس  وسرسنرا اسمجرت   منذ  ًا فر  م ينر   2019فر   يجرمسر   covide 19ساسمعررس  يي

ف  خساطر اسنا  اسوثير من األجئل  است  اسنا  سي سل سسهان  تغيرت اسحياة سشول وسير ساسنجس  سلع ي  من 

ا حسل ما يمونه   سهذا اسفايرس  من  covide 19فعله سمنع انتشارفيرس تجسب سه  اسحيرة ساسقلق خصسصا

  علرري يرر  اسعاسمرر   1964فيرسجررات استرر  تجررسب امرررا  اس هرراو استنفجرر  س اسررذي ترر  اوتشررافه فرر  جررن  

ساجرتعمال اسميورسجروسب حيرا شراه ة نقطر  رما ير  تحراط  سشرول يشرسه استرا  ممرا (  سن يسمي ا)االنوليوي  

س سون جرعان مرا تطرسر هرذا ( وسرسنا)صن  هذا اسفيرس  من عائل  اسفيرسجات استا ي  س اطلق عليه سقب 

اسذي يمتلوه مما اعطاه صرسرة   ير ة مه نر  مرن احر  انرساس فيرسجرات     (RNA)اسفيرس  س تغير تجلجل 

اس ما مجمي مر  اسجرار  اس حمري اسخنراوير ممرا جرسب االرسراش فر  مشره    (H5N5)اس هاو استفج  هس 

اسسحسا اسعلمي  سقل  اسسحرسا استر  تناسسرت هرذا اسفرايرس  س عر   تسصرل اسري سقراى يعمرل علري استحصرين اس 

 .سررذسش وررل اال رررا ات اسنتسعرر  فرر  بررل هررذا اسسسررا  هرر  ا رررا ات س ائيرر    عرر   يعمررل علرري اسشررفا  منرره

 

 Covide 19ماهس فايرس   



 ما هي  وجر جلجل  اسع سى ؟ 

    عنا نتعل  وي  يموننا حماي  ينفجنا سيحسائنا من خ ل اآلن ساسس اي ويفي  اسحماي  

 اسيسم  من خ ل ممارج  خطسات االتي سجيط  سعملي  ف  جلسونا سرستيننا تغييرات 

 طريق  غجل اسي ين 

  والعطاسالسُّعال آداب 

 تنظيف وتطهير البيئة المحيطة بنا   االجتماعيممارسة مبدأ التباعد 

   تعقي  اسي ينطريق 



و  مرة ف  اسيس  تُمجش فيها هاتفش اسنقّال؟ 
 منوسشِمقَس  اسجيارة؟ ِمقسَ  اسساب ف  

سح  من انتشار اسع سى سوجِر جلجل  االنتشار  من اسًرسري ين 

 سوررر  نقرررس  ستعقيمهرررا نعرررر  مرررا هررر  األجرررطا استررر  ن مجرررها

سمن . هناش اسع ي  من اسطرق ستنبي  ستعقي  األجطا ف  محيطش

ا يثنررا  اسعنايرر   ا ينررش تتسررع سعرر  مررن هررذه اسطرررق مجررسقا اسمررر  

 سمنوسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررش

 اسسصررررررف هررررررل سرررررر يش مسرررررريّ  فرررررر  اسمنررررررول؟ اتسررررررع هررررررذه :

ا اجتخ ا  وحرسس   سخاخ يس اجتخ ا  معق  منوس  عا ي مونش ييًا

 يمونرش شررا  يي منهمرا سر ى يي مت رر. علي األ رل% 60 سنجس 

 اسنقّالسال تنجي تعقي  هاتفش !

 تنبي  ستطهير اسسيئ  اسمحيط  سنا 

  فكر اآلن، كم مرة قمت بتنظيف هذه األسطح؟



 ممارج  مس ي استساع  اال تماع 

 :استساع  اال تماع  

 . هس يح  ت اسير اسصح  اسعام  است  يثستت فعاسيتها ف  اسح  يس اإلسطا  من انتشار األمرا  اسمع ي  

 ألنه من اسممون ين يوسن هناسش يشخاص مصاسين  19-هذا است سير اسجلسو  ًرسري   اا ف  مسا ه  وسفي 

 سه سسون ال تس س عليه  يي  يعرا  سلمر  س ا رين علي نقل اسفيرس  سغيره 

 استاس  ستتعل  اسموي  عن استساع  اال تماع  شاه  اسفي يس

 : يجاسيب استساع  اال تماع 

  إغ ق اسم ار  ساستس ه سلتعلي  عن سع  - 

  اسعمل من اسمنول - 

  تأ يل يس إسغا  اسمناجسات اال تماعي  ساسجفر - 

  اسحفاب علي مجاف  ال تقل عن مترين سينش سسين اآلخرين - 

 19-إذا سقينا ف  اسمنول س منا ستقليل تساصلنا اس ج ي مع اآلخرين  جنسطئ انتشار وسفي 



 هل انا سحا   سس سًع اسومام  ؟

ا يمشررسن سهرر  يرترر سن ومامرر   راحيرر  يس   الشررش ينررش رييررت صررسراا يس حترري يشخاصررا

 اسسا يرررررررر  فرررررررر  حررررررررين ين هررررررررذه اسفورررررررررة  رررررررر  تسرررررررر س  يرررررررر ة  95Nومامرررررررر  

ين ارترر ا  اسومامرر  اسطسيرر  فرر  معبرر  األحيرران جيًرررش سيًررر م تمعررش يوثررر ممررا إال 

 اسسحيررررررررر سنفررررررررر  اسقطررررررررراس اسصرررررررررح  هررررررررر  األشرررررررررخاص ينفعرررررررررش اسعررررررررراملسن 

سجسب اسنقص اسحراس  فر   نمر    سسوناسذين ساجتطاعته  مجاع تنا سنتحجن عن ما  

 اسعررراملين فررر  م رررال اسرعايررر  اسصرررحي   فرررمن, فررر  ورررل ينحرررا  اسعررراس  اسومامرررات اسطسيررر 

سإذا يصرريب اسعرراملسن فرر  . 19-سنجررس  يوسررر سخطررر اإلصرراس  سفيرررس  وسفيرر معرًررسن 

 اسرعايرر  اسصررحي  سرراسمر   فلررن يوررسن هنرراش يحرر  سرعايرر  اسمرًرري  ممررا  رر  يرر  ي 

 هل تحتا  إسي ارت ا  ومام  طسي ؟ .... إذاا  ساالنتشارهذا اسمر  الجتمرار 
هلًتحتاجًإلىًارتداءً.... إذا ً

كمامةًطبية؟ًالجوابًعلىً
هذاًالسؤالًبالنسبةًلمعظمً

 ال...... الناسًهو
 


