
   ما هو الفريوس ؟

 فريوس كورونا هو اسم لساللة واسعة من الفريوسات املسؤولة بشكل
رئييس عن أمراض الجهاز التنفيس
 سبب تسمية  فريوس كورونا بهذا االسم  هو سطحه الذي يحتوي عىل
العديد من األشواك والذي يعطيه شكل التاج

 يوجد نوعان كبريان من فريوس كورونا

فريوس كورونا !

 ملاذا ميرضنا؟ 

 ولكن، يوجد بعض الحاالت التي ينتقل فيها فريوس كورونا
عند الحيوانات بني البرش
SARS-CoV-2 هذا الذي حدث مع  
الذي يسبب كوفيد 19

 فريوس  كورونا البرشي، مسؤول
عن الزكام، والذي ينتقل بني البش

 فريوس كوروناغري برشي، الذي يصيب
الحيوان

 
 ,DYNA - École de Santé Publique ابعث يل رسم او مالحضه صغريه إىل مدرستي
Clos chapelle-aux-champs 30 Boîte B1-30-19, 1200 Woluwé-Saint-
Lambert (Bruxelles) BELGIQUE. سأجيبك إن تركت عنوانك

Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola : مصدر http://covidforkids.info/#/Tr
ad
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انا اغسل يدي

نظافة يدي تساعد عىل منع دخول الفريوس إىل الجسم

متى يجب غسل اليدين 

 عند دخولك للمدرس

عند دخولك للصف بعد االسرتاحه

بعد ذهابك للمرحاض

بعد السعال، أو العطس

بعد استعامل آالت البيع

قبل خروجك من املدرسه

 قبل او بعد االكل

قبل او بعد حصة الرياضة

كيف نحمي أنفسنا

1 2 3 4 5

يجب غسل اليدين باملاء والصابون ملدة 40 إىل 60 ثانيه ليكون مؤثر
استعمل ماء كحويل، اذا مل يكن عندك حل آخر

نصيحة دينا

   هل ترى ذلك طويل؟
فقط وقت غنائك مرتني عيد ميالد سعيد



 ما هي إجراءات النظافة األخرى ؟ 

تجنب اتصال يديك مع الفم واألنف والعني

 اعطس او اسعل عىل كوع يدك او عىل منديل ارميه  واغسل يدك

 تجنب التقرب من املريض

يجب تهوية املكان جيدا

  ما هي مخاطر التلوث يف املدرسه ؟

 يالحظ ان األطفال اقل أصابه  بفريوس كورونا  من الكبار ،
وأقل نقال للمرض
للتأكد ، سنعمل دراسه، ونكون بحاجه لكم

هل انت موافق عىل مساعدتنا ؟

 ONE-Mesures d’hygiène au sein des établissements scolaires dans le مصدر
contexte de Covid-19 (05/06/20) https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/
coronavirus/Mesures-hygiene-ecoles-actualisation-juin.pdf

COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. 
Stockholm: ECDC; 2020. 



 نحن نعمل هذا الدرس  لنفهم بشكل أفضل  كيف كوفيدي
  19  ينتقل بني األطفال يف املدارس االبتدائية
 نريد أن نفهم دور األطفال يف انتشارهذا الفريوس, يعني
 كيف ينتقل هذا الفريوس من شخص إىل آخر

للجواب عىل سؤالنا اخرتنا 8 مدارس مختلفه يف اتحاد والونيا بروكسل
  نرغب مبعاينة لُعاب جميع األشخاص يف املدارس التي تم اختيارها لرنى اذا
كان الفريوس منترش  وهل ينتقل بني األطفال وبني األساتذة واألطفال
نحن نعتقد ان األطفال قليال ما ينقلوا الفريوس

  ماذا سيحدث ؟ 

DYNATRACS دراستنا

نجمع قليل من اللعاب

 سيكون عليك البصق يف
 وعاء صغري مرة واحدة
 يف األسبوع ملدة 6
أسابيع

أمأل االستبيان

 مرة يف األسبوع ملدة 6
 أسابيع عن اسلوب
 حياتك اليومي ،وعىل
 اتصالك املحتمل مبريض
كوفيد 19-

 جمع قليال من قطرات
الدم

 اول يوم من املشاركه،
 نحن نجمع قليال من
 قطرات الدم، من بداية
 اصبعك  لنعلم اذا
 التقيته بالفريوس  قبل
الدرس
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شكرا ملشاركتك !

www.sesa.ucl.ac.be/DYNAtracs - Infos.dynatracs@uclouvain.be

   مبساعدة


