
   2019-nCoV Response 
   Glossary of Terms 
   V1.0 January 29, 2020 
 
 

 nCoV-2019حاالت  وتعریف شروط قاموس :مؤقتة إرشادات

ال  ووالمعلومات حول المراقبة، بما في ذلك المرضى الذین یخضعون للتحقیق أثناء تفشي المرض. إن نشر أرقام غیر دقیقة  عداد من المھم للغایة أن یتم اإلبالغ بدقة عن عدد الحاالت واال
شرات الصحفیة واإلبالغ  ي الرسائل العامة والن تضیف أو تتطلب تصحیحاً الحقاً یقلل من الثقة في سلطات الصحة العامة. ویساعد التطبیق الصارم للمصطلحات وتعاریف الحاالت المستخدمة ف

حسب   یھا"ورقة الغش" یمكنك الرجوع إلالعام عن عدد القضایا وما إلى ذلك على منع حدوث ذلك. ومعنى بعض المصطلحات لیس بدیھیا؛ بل ھو مفھوم واضح. وتھدف ھذه الوثیقة لتكون 
 للحصول على التحدیثات.  IDPHبوابة  یرجى مراجعة  -.  قد تتغیر المصطلحات وتعریفات الحاالت  nCoVالحاجة خالل تفشي 

 التعریف  المصطلح 
2019-nCoV 2019 الصین  ھوبي مقاطعة ,ووھان في مرة ألول ھ علی التعرف تم ذي ال الجدید التنفسي الجھاز یروس، ف فیروس كورونا 

 اتصال وثیق 
 وقریب 

   - أنھ على الوثیق االتصال تعریف یتم
I. حالة من الرعایة، منطقة أو غرفة داخل أو متر،) 2( أقدام 6 من یقرب ما ضمن یكون nCoV حین في الزمن من طویلة لفترة 

 NIOSH والقفازات، ،رداءال المثال، سبیل على( الشخصیة الوقایة معدات أو بھا الموصى الشخصیة الحمایة معدات یرتدي ال
 أو زیارة أو  مع العیش أو  رعایة الوثیق االتصال یشمل أن یمكن العین)، وحمایة ،تخلص منھالل القابل التنفسأقنعة   N95 المعتمدة
 .فیروس كورونانوفل  فیروس حالة  مع غرفة أو الصحیة الرعایة انتظار غرفة منطقة مشاركة

وجود اتصال مباشر مع اإلفرازات المعدیة لحالة نوفل كورونا فیروس (على سبیل المثال، یتم السعال علیك) في حین ال ترتدي   )ب
معدات الحمایة الشخصیة الموصى بھا. وستقوم اإلدارات الصحیة المحلیة برصد المخالطین عن كثب، وستكفل استجابة األشخاص الذین  

بشأن حالتھم الصحیة. إذا تطورت الى إما الحمى أو أعراض الجھاز التنفسي السفلي سیتم تعیینھا بعد ذلك ك  یجري رصدھم مرتین في الیوم 
PUI 

 
 .  PUIsت لیس PUI حالة تعریفتخضع ل ال التي القریبة االتصال جھات :مالحظة

 حالة مؤكدة 
 nCoV 

 .العامة الصحة  سلطات قبل من معتمد اختبار باستخدام nCoV لـ إیجابیة تظھر نتیجتھ الذي الشخص
 إیجابیة رھم  اختباتبینت نتائج     الذین المرضى nCoV حالة تعریف شملال ی  CDC.  2)  ي الف  فقط حالیًا االختبار إجراء یتم:1)  مالحظة 

 .أخرى اختبار طریقة أو التنفسي الجھاز على غیر الكورونیة للفیروسات
  .یوًما 14 لمدة العمل من إجازاتھم تم  الذین الصحیة الرعایة موظفي منع سیتم .محددة إجازة لفترة العمل إلى مجيءال من العمال تقیید إجازة

الصحیة موظفو  الرعایة   
 

 تقییم ذلك في بما المرضى، رعایة أنشطة في المنخرطین الصحیة الرعایة مرافق في یعملون الذین أجر، بدون أو بأجر األشخاص، جمیع
 ،ةالسریریالعینات    على  والحصول وتطھیرھا، البیئة تنظیف أو  الرعایة  لتوفیر المرضى  غرف أو الفحص  غرف دخول  أو للفحص، المرضى
 .المحتملة الملوثة البیئیة األسطح ومالمسة خةالمتس الطبیة المعدات أو اإلمدادات مع والتعامل

 
اتصال الرعایة الصحیة  

للحاالت  عالیة الخطورة 
 المؤكدة

 اعتبارھم سیتم الصحیحة  الشخصیة  الحمایة معدات یرتدون یكونوا ولم مؤكدة حالة  مع عملوا الذین الصحیة الرعایة  مجال  في  العاملون
 .یقیمون حیث LHD قبل  من بنشاط األفراد ھؤالء رصد وسیتم .مؤكدة لحالة  الخطورة عالیة الصحیة للرعایة مخالطین
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اتصال الرعایة الصحیة  
الخطورة للحاالت  منخفضة
 المؤكدة

 المخاطر منخفضي مخالطین الصحیحة  الشخصیة الحمایة لمعدات ارتدائھم عن دائًما یبلغون الذین  الصحیة  الرعایة  مجال  في العاملین اعتبار
 العامة.   الصحة  توصیات إلى استناداً  حدة، على حالة  كل أساس على األفراد ھؤالء رصد وسیتم .الصحیة للرعایة

 المریض تحت التحقیق
  (PUI) المرتبط بالسفر 

CDC has established criteria that travelers must meet before their specimens can be tested for 
nCoV: 

 : nCoV عن للكشف عیناتھم اختبار یتم أن قبل بھا الوفاء المسافرین على یجب معاییر منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكزوضعت 
 المخاطر الوبائیة       إضافة إلى  المیزات السریریة  

أعراض مرض الجھاز و الحمى* 
التنفسي السفلي (على سبیل المثال، 
 السعال، وصعوبة في التنفس)

 و     
 الصین ، ووھان مدینة إلى السفر وتاریخ ،  األعراض ظھور قبل یوما 14 آخر 

 

 األدویة بعض تناول  أو للمناعة،  ومثبطة السن، وكبار جداً،  السن صغار  ھم الذین أولئك مثل المرضى،  بعض في  موجودة الحمى  تكون ال قد 1
 الحاالت ھذه مثل في  المرضى اختبار لتوجیھ السریري الحكم استخدام وینبغي .الحمى تخفض التي

 PUIs ویعتبرون PUI حالة تعریف یستوفون أعاله المذكورة المعاییر یستوفون الذین المرضى
 المریض تحت التحقیق

 (PUI) ل، واتصا PUI 
 المرضىب

 : nCoV عن للكشف عیناتھم اختبار یتم أن  قبل بھا الوفاء المتصلین على یجب معاییر منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكزوضعت   
 المخاطر الوبائیة       إضافة إلى   المیزات السریریة    

أعراض مرض الجھاز و الحمى* 
التنفسي السفلي (على سبیل المثال،  
 السعال، وصعوبة في التنفس)
 
 --أو---

 و     

 للتحقیق یخضع شخص مع وثیق اتصال وجود ،  األعراض ظھور قبل یوًما 14 ر 
 2019-nCo  .مریًضا الشخص  ھذا كان بینما 

أعراض مرض الجھاز وأالحمى* 
التنفسي السفلي (على سبیل المثال،  
 السعال، وصعوبة في التنفس)

 و    
ر    مرضھ  بمریض مؤكد تم االتصال عن قرب ،یوًما قبل ظھور األعراض 14 
 2019-nCoV 

 بعض تناول أو للمناعة، ومثبطة السن، وكبار جداً، السن  صغار ھم الذین أولئك مثل المرضى، بعض في موجودة الحمى تكون ال قد1
 .الحاالت ھذه مثل في المرضى اختبار لتوجیھ السریري الحكم استخدام وینبغي .الحمى تخفض التي األدویة



   
 

Version 1.0 (01/29/2020) 3 
 

 
  .PUIs اأیضً  ویعتبرون PUI حالة تعریف یستوفون أعاله المذكورة المعاییر یستوفون الذین المرضى

 
 یمكن .PUI معاییر یستوفون كانوا إذا ما لتحدید تقییمھم یتم الذین للمرضى إلكمالھ اإللكترونیة IDPH بوابة على PUI نموذج یتوفر
  .nCoV الختبار PUI معاییر یستوفون الذین لألشخاص عینات تقدیم

ً  14 انقضت إذا :مالحظة  كانت أو ، nCoV لـ أعراض أي تحدث ولم )الحاالت بإحدى االتصال أو السفر (  nCoV لـ تعرض آخر منذ یوما
 یجرياألشخاص الذین  قائمة من  الشخص إزالة  سیتم یوًما، 14 البالغة المراقبة فترة انتھاء بعد سلبیة nCoV لـ المخبریة االختبارات جمیع
 .مؤكدة حاالت تصبح رصدھا أثناء  nCoVل إیجابي ھماختبارالذي كان     PUIs ھم. الرصد حالیا
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