
معلومات عن فريوس كوفيد-١٩ لألشخاص الذين يستخدمون املخّدرات، واألشخاص 
املُتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشّي، وأفراد أُرسِهم ومقّدمي الّرعاية.

األشخاص  جميع  عىل  وينبغي  جّداً  خطرٌي  مرٌض  هو  كوفيد-١٩  فريوس  إّن 
يستخدمون  الذين  واألشخاص  البرشّي  املناعة  نقص  فريوس  مع  املُتعايشني 
التعرّض  إمكانيّة  من  للتقليل  بها  املوىص  الوقائيّة  التدابري  كافّة  إتّخاذ  املخّدرات 

للفريوس املُسبّب لفريوس كوفيد- ١٩ والوقاية منه. 

ستتعلّم من خالل هذا املنشور كيفيّة حامية نفسك واآلخرين

كيفيّة الحفاظ عىل 
سالمتك خالل تفّيش 

جائحة فريوس

كوفيد-١٩



أسئلة وأجوبة حول فريوس كوفيد-19

      ما هو فريوس كورونا الجديد؟   
أمراضاً  تُسبب  التي  الفيروسات  من  كبيرة  عائلة  إىل  الكورونا  فيروسات  تنتمي 

إّن فيروس كوفيد-١٩ هو  البرد لِتصَل إىل امراٍض أكثر خطورة.  تتراوح بين نزالت 

 (٢-SRAS-CoV) حديثاً  الُمكتشف  التاجي  كورونا  فيروس  عن  ناجٌم  معٍد  مرٌض 

(ساركس كوف ٢).

      كيف يَْنتَقُل الفريوس؟
يَْنَتقُل الفيروس، بشكٍل أساسّي، من شخٍص إىل آخر من خالل الرذاذ التنفسي إذ 

انّه يُؤثّرُ عىل الجهاز التنفسّي للشخص (الرّئَتْين). هذه القطرات الصغيرة تخرج من 

الجسم عندما يسعل أو يعطس المريض. . وقد يُصاب الشخص بهذا الفيروس إذا 

قام بإستنشاق هذا الرذاذ  أو إذا قام بمالمسة األسطح أو األشياء الملوثّة ومن ثّم 

الفيروس عىل دخول جسم اإلنسان من  وضع يده عىل وجهه. ويُعود ذلك لقدرة 

خالل َعْيَنْيه، وأنفه، وفمه.

       ما هي العوارض؟
األعراض  هذه  تتسّبُب  قد  ولكن  اإلنفلوانزا،  أعراض  تُشبه  خفيفٍة  أعراٍض  من  الناس  معظم  يُعاني 

بإصابة بعض األشخاص بأمراٍض خطيرٍة و قد تؤدي حتى إىل الوفاة. ويشمُل األشخاص األكثر ُعرضًة 

يُعانون من حاالٍت طبّيٍة  الذين  عاماً)، واألشخاص   ٦٠ (أكثر من  السّن  ِكبار  بأمراٍض خطيرٍة؛  لإلصابة 

لفيروس  شيوعاً  األكثر  األعراض  وتتمّثل  الدّم.  ضغط  وإرتفاع  والسكّري  القلب  أمراض  مثل  أُخرى، 

كوفيد-١٩ فيما يلي:

عال                              صعوبة في التنّفس                  الحُمى                                                 السُّ

                   ألم العضالت                                       اإلرهاق

      كيف تحمي نفسك واآلخرين من اإلصابة بفريوس كوفيد-١٩؟  
يُعدُّ األشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي أوالذين يُعانون من ظروٍف صحّيٍة مزمنٍة، ِمن األشخاص األكثر ُعرضة لإلصابة بأمراٍض 

خطيرٍة في حال أصيبوا بفيروس كوفيد-١٩. نذكرُ فيما يلي بعض التدابير البسيطة التي يُمكنك إتّخاذها لحماية نفسك من اإلصابة بفيروس كوفيد-١٩.

تلّقي اللقاح فوَر توّفرِه.  .١
إرتِد قناعاً (قماشاً أو يُستخدُم لمرٍّة واحدٍة) عندما تُحاط بِأناٍس آخرين أو في األماكن الُمزدحمة.  .٢

حافظ قدَر اإلمكان عىل مسافٍة ال تُقّل عن متر واحد مع األشخاص خارج منزلك.   .٣

تجّنب األماكن الُمزدحمة، مثل األسواق أو مراكز التسّوق.  .٤

إغِسل يََدْيك بإستمرار بالصابون والماء أو إستخدم ُمعّقم اليَدْين.   .٥

تجن�ب اإلتّصال الجسدّي بالمرضى خاّصًة أولئك الذين يُعانون من أعراض شبيهة بأعراض   .٦

عال، سيالن األنف).       اإلنفلوانزا (السُّ

معّقم



فريوس كوفيد-19 واألشخاص الذين يستخدمون املخّدرات

       ما الذين ينبغي معرفته عن فريوس 
كوفيد-١٩ إذا كنت تستخدم املخّدرات؟ 

تُؤثّر  اإلنفلوانزا وقد  أعراض  تُشبه  أعراض  يتسّبُب فيروس كورونا بظهور   •

عىل رئَتْيك.

يُعتبرُ األشخاص الذين يستخدمون المخّدرات أكثر ُعرضًة لإلصابة بأمراض   •

تُؤثّر  أن  يُمكن  كما  تنُفسَك.  عىل  يُؤثّرُ  كوفيد-١٩  فيروس  ألّن  خطيرة 

أيضاً  تنُفسَك  عىل  والفاليوم  والميثادون  الهيرويين،  مثل  المخّدرات 

وتجعلك أكثر ُعرضة لإلصابة بالفيروس وخطر الجُرعة الزائدة الُمميتة.

إذا كنَت تُدخّن المخّدرات، مثل الكراك او الميث أو السجائر أو السجائر   •

عىل  ُقدرتك  من  سُتصّعُب  كوفيد-١٩  بفيروس  اإلصابة  فإّن  اإللكترونّية، 

إستنشاق الدُّخان. أي سيؤّدي تدخين المخّدرات، أو السجائر أو السجائر 

اإللكترونّية إىل تفاُقم مشاكل التنفُّس لديك. 

بفيروس  واإلصابة  لإلنسحاب  الُمبكرة  األعراض  بعض  أّن  دراية  ُكن عىل   •

كوفيد-١٩ُمتشابهة. وهي تشُمُل الحمى وألم العضالت. وفي حال تضّمنت 

األعراض سعاالً ُمستمرّاً، فقد تكون ُمصاباً بفيروس كوفيد-١٩. 

ُعرضة  أكثر  هم  الكحول  أو  المخّدرات  يستخدمون  الذين  األشخاص  إّن   •

صعوبة  مثل  كوفيد-١٩،  فيروس  أعراض  من  حّدة  أشّد  بأعراض  لإلصابة 

في  وألم  ُمستيقظاً،  البقاء  أو  اإلستيقاظ  وصعوبة  التنّفس،  في  خطيرة 

التنفُّس بعمق،  الصدر، وخاّصًة ذلك األلم الذي يزداد سوءاً عند ُمحاولة 

واإلرتباك، والهذيان.

         كيف مُتارس اإلستخدام اآلمن للمخّدرات لحامية 
نفسك واآلخرين أثناء الجائحة؟

ال تُشارك أدوات إستخدام المخّدرات الخاّصة بك مع أحد.  -١

ُقم بتعقيم ِحقنك إذا لم تتوّفر لديك ِحقن نظيفة.  -٢

تركيز  األقّل من  ٦٠٪ عىل   ) الكحول  ُمنّظف يحتوي عىل  بإستخدام  الّتدخين  أدوات  بتنظيف  ُقم   -٣

الكحول/ إستخدم  فلتر خاص عىل أدوات الّتدخين الخاّصة بك).

ُقم بتحضير المخّدرات الخاصة بك بنفسك وال تحمل أو تلمس مخّدرات أو أدوات غيرك كما وال   -٤

أّن  من  فتأّكد  المخّدرات،  هذه  تقاسم  من  بُّد  ال  كان  حال  وفي  مخّدراتك.  بلمِس  لهم  تسمح 

الشخص الذي يلمسها سيغسُل يََدْيه قبل لمسها.

إغسل يََدْيك بقّوة بالصابون والماء الساخنة/ ُمطّهر كحولّي أو مناديل ُمبلّلة لُمّدة ٢٠ ثانية عىل األقّل   -٥

في كّل مرّة تحتكُّ بها مع اآلخرين، وبعد لَمس الّنقود وبعد إستالمك حزم المخّدرات الخاّصة بك.

والفينتانيل،  الهيرويين،  مثل  مخّدرات  تَحقن  كنت  إذا  وخاّصًة  بمفردك  نفسك  حقن  تجّنب   -٦

لتجنُّب خطر الجرعة الزائدة.

إذا كنت تُدخّن مع اآلخرين، يُمكنك إتّباع بعض الخطوات لمحاولة البقاء آمناً من خالل البقاء عىل   -٧

بُعد ستة أقدام عىل األقّل من اآلخرين، وتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس في ذراعك.

٨-   إغِسل أماكن الحقن قبل البدء بالحقن وبعده بالماء والصابون – إستخدم المسحات القطنّية قبل 

الحَْقِن فقط.

ُقم دائماً بتحضير المخّدرات عىل األسطح الّنظيفة التي تّم تنظيفها بإستخدام رذاذ ُمضاّد للبكتيريا   -٩

أو بمناديل ُمبلّلة تحتوي عىل الكحول، أو إستخدم سطحاً مؤّقتاً مثل منشفة ورقّية من المطبخ أو 

مجلّة ورقّية نظيفة وتخلّص منها بعد ذلك.

الغسيل  الُمستخدمة في حاويات حاّدة. وإستخدم شيئاً مثل زجاجة منّظف  الحقن  تخلّص من   -١٠

البالستيكّية أو زجاجة الصودا. َوَضْع ُملصقات عىل هذه الزجاجات مكتوب عليها "حاويات حاّدة". 

وال تُقم بإعادة تدويرها.

the 

the 

the 

وعاء
اإلبر

معّقم



        ما الذي عليك القيام به لإلستعداد لحاالت 
الطوارئ؟

ُكن ُمستعداً إلمكانّية تعليق عمل برامج توفير الحقن والعالج من إستخدام   •

لبضعة  تكفيك  التي  األدوات  من  كاٍف  لعدٍد  تخزينك  خالل  من  المخّدرات 

أسابيع/ أكثر.

ُقم بتخزين النالوكسون لتتمكّن من إستخدامه في حال تناولت جرعة زائدة   •

غير مقصودة.

تحّقق من ُمقّدم الرّعاية الطبّية الخاّص بك لِمعرفة ما إذا كانت الخدمات قد   •

تتغّير.

ُمقّدم  بإعالم  فُقم  بالعدوى،  لإلصابة  أكبر  لخطر  ُمعرّضاً  كنت  إذا   •

من  المزيد  أخذ  بإمكانك  كان  إذا  وإسألهم  بك.  الخاّص  الخدمات/المركز 

الجرعات في العالج ببدائل األفيونّيات واألدوية األخرى.

الخدمات  بُمقّدم  إتّصل  مريض.  أنّك  تعتقد  كنت  إذا  المركز  إىل  تذهب  ال   •

الخاّص بك ليتمكّن من توصيل الُمستلزمات إليك.

     نصائح لتطهري حقنك

الوعاء ١ – املاء
إسحب الماء الّنظيف إىل الحقنة من كوب أو وعاء حتى تمتلئ الحقنة وإسكُب 

المحتويات في المغسلة

الوعاء ٢ – ُمبيّض رقيق
إسحب الُمبّيض إىل الحقنة حتى تمتلئ وإسكُب المحتويات في المغسلة

الوعاء ٣ – املاء
إسحب الماء الّنظيف إىل الحقنة من كوب أو وعاء حتى تمتلئ الحقنة وإسكُب 

المحتويات في المغسلة

ال تُشارك األكواب مع أحد عىل اإلطالق

فريوس كوفيد-19 واألشخاص الذين يستخدمون املخّدرات



فريوس كوفيد-19 واألشخاص املُتعايشني 

مع فريوس نقص املناعة البرشّي

           ما الذي يجدُر بَك معرفته إذا كُنت شخصاً ُمتعايشاً مع فريوس 
نقص املناعة البرشّي/ ُمعرّضاً لِخطر اإلصابة به؟ 

تُظهرُ البيانات األخيرة أّن األشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي، يتعرُّضون أكثر من غيرهم فيما   •

يبدو، لخطرٍ ُمتزايد من حيُث تبعات فيروس كوفيد-١٩ الوخيمة عليهم التي قد تؤدي إىل الموت.

ال تَُقِدُم الكتابات الُمتاحة دليالً قاطعاً حول إمكانّية حماية المضادات الفيروسّية القهقريّة لألفراد، من اإلصابة بفيروس   •

كورونا التاجي الُمكتشف حديثاً (ساركس كوف ٢) أو اإلصابة بحالٍة خطيرٍة  ناجمٍة عن الفيروس.

عىل األشخاص الذين يّتبعون عالج "الوقاية قبل التعرّض PrEP" أو الذين يستخدمون مضادات الفيروسات القهقريّة   •

"ARVs"، عىل أمل تجنُّب اإلصابة بفيروس كوفيد-١٩، إتّباع نفس تدابير الوقاية الموصى بها لعاّمة السكّان.
المضادات  بإستخدام  عالجهم  تلقي  البشرّي  المناعة  نقص  فيروس  مع  الُمتعايشين  األشخاص  يُواصل  أن  ينبغي   •

الفيروسات القهقريّة لحماية أنفسهم ومنع إستمرار إنتقال فيروس نقص المناعة البشرّي.

ينبغي أن يُواصل األشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي تلقي العالج الفّعال بمضادات الفيروسات   •

القهقريّة حتى بعد أخذهم لقاح فيروس كوفيد-١٩.

          ما الذي عليك القيام به لإلستعداد لحاالت الطوارئ؟
عليك اإلحتفاظ بكمّية كافّية من الُمستلزمات األساسّية ومضادات الفيروسات القهقريّة في ُمتناول يدك، لتكفيك   •

لمّدة ٣٠ يوماً أو أكثر.

عىل الفئات السكانّية الرئيسّية التي تشمُل األشخاص الذين يستخدمون المخّدرات، والرّجال الذين يُمارسون الجنس   •

األساسّية  الوسائل  عىل  حيازتهم  من  التأكُّد  جنسّياً،  والمتحّولين  الجنس،  مجال  في  العامالت  والنساء  الرّجال،  مع 

الذكرّي،  والواقي  األفيونّيات،  ببدائل  والعالج  الُمعّقمة،  (الِحقن  البشرّي  المناعة  بفيروس نقص  اإلصابة  للوقاية من 

.(PrEP والمزلقات، وإتّباع عالج الوقاية قبل التعرّض

تَواَصل مع المركز الخاص بك لمعرفة مكان وكيفّية حصولك عىل الخدمات األساسّية في حاالت الطوارئ.  •

تَحّقق مع مقّدم الرّعاية الطبّية الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت الخدمات قد تتغّير.  •

إذا كنت معرّضاً لخطر أكبر لإلصابة بالفيروس، فأخِبر مقّدم الرّعاية/ المركز الخاص بك. وإسألهم ما إذا كان بإمكانك أخذ   •

المزيد من األدوية.

ال تذهب إىل المركز إذا كنت تعتقد أنّك مريض. إتّصل بُمقّدم الخدمات الخاّص بك ليتمكّن من توصيل الُمستلزمات   •

إليك.

  كيف تحمي نفسك واآلخرين خالل 
الجائحة؟

نقص  فيروس  مع  الُمتعايشين  األشخاص  يّتخذ  أّن  ينبغي 

المناعة البشرّي نفس التدابير الوقائّية إزاء فيروس كوفيد-١٩ 

التباعد  عىل  حافظ  السكّان:  لعاّمة  به  الموصى  النحو  عىل 

للّلوائح  ووفقاً  اإلقتضاء  عند  األقنعة  إرتِد  اإلجتماعّي؛ 

آداب  إتّبع  بإستمرار؛  يََدْيك  إغِسل  المحلّية؛  التنظيمّية 

شعورك  حال  في  الطبّية  الرّعاية  عن  إبحث  السعال؛ 

باألعراض؛ ُقم بحجرِ نفسك إذا ظهرت عليك أعراض أو بعد 

إختالطك بشخٍص ُمصاٍب بالفيروس.



هل ينبغي عىل األشخاص املُتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشّي 

واألشخاص الذين يستخدمون املخّدرات  أِخذ لقاح فريوس كوفيد-19 ؟

يُْعَتَقُد أّن لٌقاحات كوفيد-١٩ قيد التطوير آمنة لِمعظم الناس، بما في ذلك األشخاص الُمتعايشين مع 

أي سبب  يوجد  ولذلك ال  المخّدرات.  الذين يستخدمون  البشرّي واألشخاص  المناعة  فيروس نقص 

يدعو لعدم أخذ اللقاح عند توافره.

تعود لٌقاحات كوفيد- ١٩ بالمنفعة ذاتها عىل األشخاص الُمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي 

واألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات كما عىل جميع األفراد والمجتمعات – الوقاية من االمراض 

(SRAS-CoV-٢) (ساركس كوف ٢) وإمكانّية  الُمزمنة الناجمة عن فيروس كورونا التاجي الُمكتشف حديثاً 

التقليل من إنتقال هذا الفيروس.

حديثاً  الُمكتشف  التاجي  كورونا  فيروس  ضّد  الوقائّية  التدابير  بإتّباع  اإلستمرار  األشخاص  عىل 

(SARS-CoV-2) (ساركس كوف ٢) (الّتباعد اإلجتماعي، وغسل الَيَدْين بإستمرار، وإرتداء األقنعة) حتى بعد 

أخذ اللقاح.

الجرعة األوىل، سُيعلمك مقّدم  أخذ  اللقاح. وعند  أخذ جُرعَتْين من  لقاحات كوفيد-١٩  تتطلّب ُمعظم 

الرّعاية الطبّية بموعد أخذ الجرعة الثانية.

إذا كنت بحاجة إىل جُرعَتْين من اللقاح، فتأّكد من حصولك عىل كليهما، فسيحميك ذلك من فيروس 

كورونا (كوفيد-١٩) الشديد الخطورة.

1 m+ 1 m+



 

خدمات الصّحة الجنسيّة وفريوس نقص املناعة البرشّي
مركز الصحة الجنسّية Marsa مرسى |  01380515

جمعّية العناية الصحّية SIDCع| 01491705/482482

جمعّية Vivre positif – سن الفيل | 01482428

العيادات الخارجيّة للعالج من املخّدرات، ومراكز إعادة التأهيل والعالج ببدائل األفيونيات
جمعّية عدل ورحمة AJEM – رومية | 01901560/ 03131570

مستشفى ضهر الباشق الحكومّي – رومية | 04872145

مركز سكون SKOUN – مستشفى رفيق الحريري  وبعلبك | 01845512

جمعّية العناية الصحّية SIDC |ع01491705

املراكز الخارجيّة للعالج من املخّدرات وإعادة التأهيل 
مركز CDAA |ع01211311

المجلس المدني لمكافحة المخّدرات CDLL |ع01211311

املراكز الداخليّة للعالج من املخّدرات وإعادة التأهيل 
مستشفى عين وزين - عين وزين | 05502416/ 05502214 

مستشفى الجامعة األميركّية في بيروت – الحمرا | 01-350000* 5650

مستشفى بيلفو  Belle vue – المنصوريّة | 01-682666

سعادة السماء Bonheur du ciel  – نهر إبراهيم | 01-255220/ 03-125347/ 70-044356

مستشفى ضهر الباشق الحكومّي – رومية  04-872145

مستشفى أوتيل ديو – األشرفية | 01-615300

مستشفى الصليب لألمراض العقلّية – جل الديب | 04-710224

مستشفى جوايا – جوايا | 07-411080/ 07-411081

الهيئة الصحّية اإلسالمّية – بيروت | 70-185586

مستشفى جبل لبنان – بيروت | 05957000

مؤسسة نوسروتو Nusroto– زحلة | 08808801

أّم النور | 76-750738

مستشفى رفيق الحريري الجامعي – بير حسن | 01832909/ 01832900/ 01832902

مستشفى سان شارل – بعبدا | 05451100 – 05953444 

مستشفى القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس األشرفية |  01441000 

خدمات توفري اإلبر والحقن النظيفة
SIDC 01491705/482482 | جمعّية العناية الصحّية

خدمات الصّحة العقليّة
منّظمة بلو ميشين Blue Mission | ع07732636/78965062

مؤسسة إدراك | 03730475

الهيئة الصحّية اإلسالمّية – خدمات الصحّة العقلّية | 01554196

مركز الصحة الجنسّية مرسى Marsa |ع01380515

جمعّية العناية الصحّية SIDC |ع01491705/482428

مركز سكون SKOUN |ع78824730

 

الئحة بأرقام هواتف مقّدمي الخدمات 

لألشخاص املُتعايشني مع فريوس 

نقص املناعة البرشّي واألشخاص 

الذين يستخدمون املخّدرات

أين مُيكنك الحصول عىل الخدمات األساسيّة؟



املراجع
•   بيان حول خطر اإلصابة بفيروس كوفيد19- لألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي (الجمعّية الطبّية األوروبّية لمكافحة اإليدز EACS & الرابطة 

البريطانّية لفيروس نقص المناعة البشرّي (BHIVA) ]اإلنكليزيّة، الروسّية[ (25-05-2020).

•   فيروس كوفيد19-: معلومات لألشخاص المتعايشين مع فيروسات إلتهابات الكبد الوبائّية (جمعّية الصحة العالمّية WHA)] اإلنكليزيّة [(02-04-2020).
•   نشرة رقم 1 للمرصد الفرنسّي للمخّدرات واإلدمان حول فيروس كوفيد19- )] الفرنسّية [ (01-04-2020)

•   ما الذي يجب أن يعرفه األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرّي حول هذا الفيروس وفيروس كوفيد19- )] اإلنكليزيّة [(19-03-2020).
•   منشور: معلومات حول فيروس كوفيد19- للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة (المركز األوروبّي للوقاية من األمراض) ]اإلنكليزيّة [(12-03-2020).

•   فيروس كوفيد19-: الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرّي، والعالج، والرّعاية والّدعم لألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات والمسجونين (مكتب األمم 
المتحدة المعنّي بالمخّدرات والجريمة) ]اإلنكليزيّة، الروسّية[ (01-03-2020).

•   فيروس كورونا (كوفيد19-): نصائح لألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات ]اإلنكليزيّة[ (01-05-2020).
•   برنامج ييل Yale في طّب اإلدمان: إرشادات عن فيروس كوفيد19- (فيروس كورونا الُمستجّد) لألشخاص الذين يستخدمون المخّدرات.

شبكة الرشق األوسط وشامل إفريقيا للحّد 
من مخاطر إستخدام املخّدرات (مينارة)

مستديرة الحايك، مبنى بنك بيروت والبلدان العربّية BBAC، سن الفيل، لبنان

info@menahra.org | www.menahra.org | +9611493211

كيفيّة الحفاظ عىل 
سالمتك خالل تفّيش 

جائحة فريوس

كوفيد-١٩


