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 االدارة العامة للوبائيات والترصد

 
 

  

   ( COVID-19صابة بفيروس الكورونا المستجدة )ال حالة ل  مؤقت تعريف

 
 (2020 اكتوبر 12)اصدار 

 

 
 ه الحالة المشتبه

 

 من األعراض اآلتية:  واحد أو أكثر أي شخص يعاني من -أ

 ، ضيق في التنفس( كحة تنفسية حادة مثل ) أعراض  ✓

  38º ارتفاع فى درجة الحرارة ≤ ✓

   فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوقحدوث  ✓

آالم  أي من األعراض المصاحبة و الغير محددة لمرض معين مثل القئ ، الغثيان، االسهال، الصداع،  مع أو بدون

 بالعضالت، األرهاق، احتقان بالحلق 

و  ͦ  38الحرارة ≤يعاني من ارتفاع في درجة  [ (SARIبامراض تنفسية حادة شديدة ) مريض محجوز -ب

  ] من تاريخ ظهور األعراض كحة مع عدم وجود اسباب اخرى خالل العشرة ايام األخيرة 

 
 محتملة الحالة ال

 

 :األعراض ظهور قبل يوما 14من الظروف التالية خالل   مع وجود أي هى حالة مشتبهه  -أ

 

   COVID-19 بمرض الكورونا المستجد  PCRبال    مؤكدة  أو محتملة  مخالط لحالة .1

 PCRهم بال نو تم تأكيد حالة من بي  مشتبهه لديها اعراض تنفسية حادة مرتبط وبائيا بتجمع حاالت .2

و التي تم اإلبالغ بها عن وجود حاالت   الصحية أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية .3

 COVID-19إصابة مؤكدة بعدوى الكورونا المستجد 

 قبل الوفاة  اعراض تنفسية حادة كانت تعاني من مخالط لحالة وفاة .4

 

 الخصائص التشخيصية األتيه: اينطبق عليه  هى حالة مشتبهه  -ب

أشعة مقطعية على الصدر )إذا لم تتوافر؛ يتم عمل اشعة عادية على الصدر( بها خصائص تشخيصية لعدوى   -1

  *  COVID-19نا المستجدالكورو

عد طبيعي أو منخفض  [  COVID-19الكورونا المستجد  تحليل دم يظهر الخصائص المرجحة لعدوى -2

انخفاض كرات الدم الليمفاوية   مع ( Total leukocyte countلكرات الدم البيضاء)

(lymphocytopenia)[ 
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 الحالة المؤكدة 

بعدوى فيروس الكورونا المستجد  PCR بالـ تم تأكيد اصابتها معمليا  أو محتملة هى حالة مشتبهة 

(COVID-19) 

 

 

 طبقا لنوع األشعة المستخدمة:  COVID-19تجدة س* الخصائص التشخيصية لعدوى الكورونا الم

 (:  Chest X-rayاشعة على الصدر ) -1

Hazy opacities, often rounded in morphology, with peripheral and lower lung 

distribution  

 ( "مرفق": CT chestاشعة مقطعية على الصدر ) -2

Multiple bilateral ground glass opacities, often rounded in morphology, with 

peripheral and lower lung distribution  


