
 

1/5 

 19- انتقال فريوس كوفيد   ات املتاحة حول املعلوم 

ىل آ خر. وتشري    19-كوفيد ىل آ ن    املعلوماتهو مرض متعدد النظم ينترش بسهوةل من خشص ا  الفريوس  وهو  )  SARS-CoV-2احلالية ا 

)اذلي ميكن آ ن ينفذ عرب الفم وال نف والعينني( عندما يتلكم املصاب    الرذاذ التنفس ( ينتقل عادًة من خالل  19- اذلي يسبب تفيش كوفيد

ىل ذكل، عىل مقربة من خشص آ خر )عادة ما يكون عىل بعد مرت واحد آ و مرتين( لفرتة طويةل من الزمن  ميكن   كام.   1ويغين ويسعل، وما ا 

ينتقل   العد   عربالفريوس  آ ن  وعرب    وىآ دوات  اجلسدي(،  االتصال  طريق  عن  وينتقل  ال سطح  عىل  التنفس  الرذاذ  يعلق  الهباء  )عندما 

ا  خطًرا كبريً   تس تتبع)رذاذ تنفس آ صغر يعرف ابمس "نوى الرذاذ"(. وقد بيّنت ال دةل آ ن اال جراءات الطبية املودلة للهباء اجلوي    اجلوي

ىل جانب )  فريوسه الطريقة يف انتقال الهذ، وهناك آ دةل مزتايدة عىل آ ن 2النتقال الهباء اجلوي يف آ ماكن الرعاية الصحية  الرذاذ    عربانتقاهل ا 

يف التنفس(   الغناء  آ و  البدنية  اللياقة  دروس  آ و  املطامع  آ و  احلاانت  )مثل  واملزدمحة  املغلقة  ال ماكن  يف  الفريوس  انتقال  يف  دوًرا  يلعب 

 جوقات(.  

بأ نو  بكوفيد   يعتقد  املصابون  للمرض    19-ال فراد  ال ولية  ال عراض  ظهور  وخالل  تقريبا  بيومني  ال عراض  ظهور  قبل  للعدوى  نقال  آ كرث 

نفلونزال  خالفا) طريق    ل  عن  ينترش  الفريوس  آ ن  تبني  كام  آ شدها(.  عىل  ال عراض  تكون  عندما  للعدوى  نقلها  ذروة  تبلغ  اليت  الشائعة 

 نفس امناط انتقال املرض املذكورة آ عاله. عرب  SARS-CoV-2لهيم آ عراض وآ صيبوا بـآ شخاص ال تظهر ع

 انتقال الفريوس؟   طرق : ما يه خمتلف  تعريفات

ف  - 5بأ نه قطريات ينفهثا ال شخاص املصابون عندما يسعلون آ و يعطسون آ و يتحدثون آ و يُغنون، ويقاس قطرها بـ <  الرذاذ التنفسيُعرَّ

. ويلعب الرذاذ التنفس دوراً هامًا  هباء جويآ و  نُواة قطرة( 5μmالرذاذ ال صغر جحام )اذلي يبلغ قطره> يسمىرت، يف حني ميكروم 10

 يف انتقال العديد من ال مراض التنفس ية مبا يف ذكل فريوس ال نفلونزا، والربد الشائع )فريوس ال نف( وكذكل الفريوسات التاجية )مبا يف 

(. وعادة ما يقطع الرذاذ التنفس مسافة ترتاوح بني مرت ومرتين  19-اليت تسبب نزالت الربد الشائعة وكذكل السارس وكوفيدذكل تكل  

ىل ذكل(.  6)آ و   آ قدام( يف الهواء من نقطة الانطالق )آ ي الشخص اذلي يتحدث، ويغين، وما ا 

ىل نوى الرذاذ )املعروف آ يضا ابمس الهباء    عن طريقمل عامل معدي )مثل الفريوس(  عندما ُي   الهباء اجلويالانتقال عرب الهواء آ و    يُشار ا 

اجلوي( اليت ينفهثا خشص معدي؛ ويبقى هذا الهباء اجلوي اذلي يمل الفريوس معداي عندما يعلق يف الهواء عىل مسافات ووقت آ طول  

نتشارها بسهوةل من خالل الهباء اجلوي هناك احلصبة آ و السل.  .  ومن آ مثةل ال مراض التنفس ية املعروفة اب3ابملقارنة مع الرذاذ التنفس

جراءات مّودلة للهباء اجلوي،    SARS-CoV-2وقد تبني آ ن الهباء اجلوي يلعب دوراً يف انتقال مرض   يف املرافق الطبية اليت تنفذ فهيا ا 

ال ماكن املغلقة اليت يتعني فهيا عىل الناس    اعتبارويف ال ماكن غري الطبية ال خرى املغلقة، واملناطق املزدمحة ذات الهتوية الرديئة. كام مت  

عن طريق    SARS-CoV-2  وسلفري   متلامل   نتقاللالماكن  آ  (  التحدث بصوت آ عىل وابلقرب من بعضهم بعضا )مثل احلاانت آ و النوادي

 ي. و باء اجل اله 

بأ هنا ال سطح امللوثة اليت هيبط علهيا الرذاذ التنفس من ال فراد املصابني. كام مت توثيق التلوث البييئ يف العديد من   آ دوات العدوى   وتعرف

  غسل عيوهنم آ و آ نفهم آ و مفهم قبل ملس مث ، مفن املمكن آ ن يصاب الناس آ يضا عن طريق ملس هذه ال سطح 19- التقارير املتعلقة بكوفيد

 آ يدهيم. ومع ذكل، يُعتقد آ ن ال سطح امللوثة تسبب عددا آ قل من حاالت اال صابة اليت يسبهبا الرذاذ التنفس آ و الهباء اجلوي. 

 املس تجدة   لومات املع

الهباء    اء آ والهو وس عرب  ري الف  ال ال مهية النسبية خملتلف طرق انتقال الفريوس؛ ودور انتق  بيانفهم و حتسني  تُبذل هجود متواصةل من آ جل  

ذا اكن اس تنشاق مكية آ كرب من الفريوس   جراءات توليد الهباء اجلوي؛ وجرعة الفريوس املطلوبة النتقال العدوى )آ ي ما ا  اجلوي يف غياب ا 

ىل زايدة حدة املرض(؛ الظروف وعوامل اخلطر اليت متثلها املناس بات اليت تسبب انتشارا فائقا للمرض )حيث يصاب كثري من   يؤدي ا 
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ال عراض.   الناس ظهور  قبل  وانتقاهل  آ عراض  ظهور  دون  املرض  انتقال  ومدى  الوقت(؛  نفس  الرئيس ية    4يف  النقاط  ييل  ما  يف  ونقدم 

 : املتاحة حاليا املؤلفاتاملس تخلصة من 

ىل آ ن فريوس      Lancet Respiratory Medicineتشري دراسة نرُشت يف جمةل   • ينتقل بواسطة الهباء    CoV-SARS-2ا 

ىل مالحظة ارتف  اع نس بة امحلاية يف مؤسسات  اجلوي للجس اميت الصغرية والكبرية عىل حد سواء. وتشري آ مه بياانت ادلراسة ا 

يرتدي املرىض واملوظفون   عندما  غري الطبية، حيث    كامماتالرعاية الصحية  البيئات  عىل  آ يضًا  تبعات  الواقع  جراحية. ولهذا 

 . 5الشامل من المكية اال جاملية للقطريات التنفس ية يف البيئة   الكامماتيقلل اس تخدام 

؛ ولكن،  CoV-SARS  6789-2ات، حيث وجدت عينات هواء حتمل فريوس  آ جريت عدة دراسات يف املستشفيات واخملترب  •

يف ذكل الوقت، اكنت مكية الفريوسات القابةل للحياة منخفضة آ و منعدمة )آ ي مل يكن يف هذه العينات من الهواء ما يكفي من  

 الفريوسات لتس بيب العدوى(.  

ى  ادلراسات املتعلقة مبعدالت العدوى بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية خمتلطة، حيث آ ظهرت عدة دراسات معدالت عدو  •

الساكن امليطني، يف حني بيّنت دراسات آ خرى زايدة خطر اال صابة بني العاملني يف جمال الرعاية    مشاهبة ملعدالت العدوى بني

مدادات 10الصحية  .  كام آ ن ادلراسات اليت آ ظهرت زايدة اخلطر بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية اكنت مرتبطة آ يضًا بنقص ا 

 .   11معدات الوقاية الشخصية

، ولكن هناك عدد آ قل من  12يف الرحالت اجلوية الطويةل   CoV-SARS-2من التقارير ابحامتل انتقال فريوس  يفيد عدد مزتايد   •

اكنوا   فقد  الطويةل،  الرحالت  عىل  ال رحج(  )عىل  الناس  آ صيب  حيث  آ قرص.  جوية  رحالت  يف  انتقاهل  ىل  ا  تشري  اليت  ال دةل 

 . 19-عىل مقربة من خشص مصاب بفريوس كوفيد عادة جيلسون 

احلاانت واملطامع، مبا يؤكد آ ن  تفش يه يف  ت  االعرب الهباء اجلوي حب  SARS-CoV-2ل دةل عىل احامتل انتقال فريوس  مت ربط ا •

 .  19-اليت يتحدث فهيا الناس بصوت عاٍل، واملزدمحة ورديئة الهتوية متثل عامل خطر كبري النتقال فريوس كوفيد ال ماكن

ىل انتقال  • ط 19-كوفيد فريوسيشري عدد مزتايد من ال دةل ا  عىل ما   حيانالفائق عىل آ غلب ال  نتشاره ا تسبب ناس بات ار م يف ا 

 .13يبدو 

 ملاذا يس متر التساؤل حول انتقال الفريوس عن طريق الهواء مقابل عدم انتقاهل عرب الهواء؟ 

ىل كيفية تسببه يف   SARS-CoV-2ملا اكن فريوس   • فريوسا جديدا، فأ ن العلامء يواصلون دراس ته، انطالقا من كيفية انتقاهل ا 

-ال صلية، مما جيعل التواصل حول انتقال كوفيد ياتالفرض جديدة، يتعني يف بعض ال حيان تغيري  ماتمعلو املرض. ومع ظهور  

 آ كرث صعوبة.   19

ا • يف  مهنا  والوقاية  ال مراض  ماكحفة  مراكز  املتحدة  قامت  "كوفيد   US CDCلوالايت  بشأ ن  توجهياهتا  بتحديث  "  19-مؤخرا 

ليط الضوء عىل آ ن املسار ال كرث لتشمل انتقاهل عرب الهواء. وبيامن اعرتفت املنظمة بوجود آ دةل عىل انتقاهل عرب الهواء، فقد مت تس 

ش يوعًا النتقال العدوى هو عىل ال رحج عن طريق الرذاذ التنفس اذلي ينتقل ابالتصال الوثيق، يليه الانتقال عرب الهواء، مث  

. وتبقى احتياطات السالمة والتوصيات املوهجة للجمهور كام يه )مبا يف ذكل الابتعاد لَوثة(املواد  )املآ دوات العدوى  عن طريق  

 وجتنب ال ماكن املزدمحة ذات الهتوية الرديئة، واس تخدام كاممات الوجه، وغسل اليدين، وتطبيق آ داب السعال(.  اجلسدي، 

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30323-4/fulltext
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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فامي يتعلق ابلفريوسات اليت تنترش يف املقام ال ول عرب الهواء آ و الهباء اجلوي، نشهد معدالت آ عىل بكثري النتقال العدوى بني   •

صابة آ فراد ال شخاص اذلين يتقامسون نفس السكن. ف صابة ابحلصبة، فا ن احامتل ا  ذا آ خذان مزنال فيه حاةل ا  عىل سبيل املثال، ا 

٪ من آ فراد  10يالحظ حىت ال ن آ ن  ،  19-فامي يتعلق بكوفيديف املائة؛ و   85املزنل اذلين ليست دلهيم مناعة ضد املرض يبلغ  

فبيامن قد يلعب الهباء اجلوي دوراً يف   . وذلا،ابملرضيف مزنهلم مصاب  عندما يكون خشص  عدوى  لال رسة، مكتوسط، يصابون اب

 .  14يف احلياة اليومية السبب الرئيس النتشار هذا املرض يقةهبذه الطر انتقال العدوى، مفن املرحج آ ن ال يكون انتقال الفريوس 

لهيا القسط ال كرب النتشار كوفيد   ؟ 19-ما يه آ مناط انتقال العدوى اليت يُعزى ا 

ىل  املعلوماتتشري   حيث يعود سبب غالبية احلاالت اجلديدة    15انتشار العدوى الفائق   طيتبع من     CoV-SARS-2فريوس   آ ن  املس تجدة ا 

ىل آ قلية من ال فراد املصابني. وقد   ىل    10آ ن نس بة مئوية صغرية )ال تزيد عىل    يدةعددراسات    بيّنت ا  يف املائة( من املصابني قد تكون   20ا 

ىل   ىل خشص آ خر آ و ال   املرض  املصابني ينقلون. ويبدو آ ن العديد من  اال صاابت اجلديدةيف املائة من    90آ و    80مسؤوةل عن ما يصل ا  ا 

 .  عىل اال طالق  ينقلوه

يف املائة من حاالت انتقال العدوى، وآ ن   80يف املائة من املصابني مسؤولني عن    19وقد وجدت دراسة آ جريت يف هونغ كونغ آ ن حنو  

عىل اال طالق   69 خشص  آ ي  ىل  ا  ينقلون الفريوس  املصابني ال  من  املائة  آ جري مؤخرا من  16يف  حبث  مرشوع  .  ويف  آ كرب  )وهو  الهند 

ىل آ ي من معارفهم، يف   71لتعقب اخملالطني مت تسجيهل عىل اال طالق(، وجد الباحثون آ ن   يف املائة من ال فراد املصابني مل ينقلوا العدوى ا 

 17يف املائة من اال صاابت اجلديدة  60يف املائة فقط من ال فراد املصابني ميثلون  8حني آ ن 

، حيث يصاب الانتشار الفائق  مناس باتواحد آ و آ كرث من    ين يفحاض اكنوا  للمرض  "  ونالفائق  النارشون" ء  ؤاله  الحظ آ نوكثريا ما ي 

من الناس يف نفس الوقت. ويرتفع خطر الانتشار الفائق للفريوس يف ال ماكن اليت يسهل فهيا انتقال الهباء اجلوي، آ ي يف ال ماكن    دد كبريع

تبدو عليه ال عراض آ م ال،   ورديئةيف مساحة مزدمحة  اليت يقيض فهيا الناس قدًرا كبرًيا من الوقت   الهتوية مع خشص معٍد، سواء اكنت 

 وحيث يتحدث الناس بصوت عاٍل، آ و يغنون، آ و يودّلون الكثري من الرذاذ التنفس آ و الهباء اجلوي اذلي يتوي عىل الفريوس. 

 ما اذلي يعنيه ذكل؟ 

العامة،   الصحة  منظور  اليت من  الطرق  تزال  كوفيدال  من  نفسه  هبا  يمي  آ ن  للجمهور  ميكن  نفسها.   19-   اجلسدية،  وتشمل    يه  املباعدة 

والسعال،   العطاس  كاممات وارتدا وآ داب  كوفيدو .  اليدين  وغسل ،  18الوجه   ء  انتقال  من  جحتقل يس تحسن    19- للحد  التجمعات    ميص 

  .هتوية، واملزدمحة( وقضاء آ كرب قدر ممكن من الوقت يف ال ماكن املفتوحة )آ ي جتنب ال ماكن املغلقة، رديئة ال   الاجامتعية يف مجموعات صغرية

تساوي  امل حيث يكون انتقال املرض انجتًا آ ساسًا عن مناس بات الانتشار الفائق، بداًل من الانتشار   – 19-كوفيد نتشار  ا ارتفاع مس توى  

ي  – مواصةلمبا  ضورة  عىل  ؤكد  لتحدي   الرتكزي  السابقني  اخملالطني  تتبع  ذكل  يف  مبا  اخملالطني،  مناس بات  تتبع  يف  املصابني  ال شخاص  د 

 . من هذا النوعالانتشار الفائق، وتقدمي ادلمع املس متر والتدخل يف املواقع والس ياقات اليت يرحج آ ن تنظم فهيا مناس بات 

COVID-.  19- وميكن الاطالع عىل املزيد من ال دةل املس تجدة آ س بوعيا من مكتب املساعدة الصحية: التحديثات ال س بوعية عن كوفيد

19 Weekly Updates  . 

 

https://preparecenter.org/resource/covid-19-weekly-updates-evidence-and-assessments/
https://preparecenter.org/resource/covid-19-weekly-updates-evidence-and-assessments/
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