
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
اذاعة مدرسية عن فيروس كورونا، الوباء الجديد الذي انتشر بشكل كبير في انحاء    يسرنا انا نقدم

في دول شرق اسيا، والذي يعتبر من الفيروسات التي لم يستطيع العلماء ايجاد عالج    باألخص العالم 
عن هذا الفيروس  وخير  المعلومات المهمة بعض   عن  ، لهذا سوف نتعرف واياكم   لهذا الفايروس 

   ةنبدأ به آيات كريم ما
 قران كريم

ِذيَن ِإَذا ُذِكَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم قال تعالى :   َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِإيَماًنا   ) ِإنَّ
ُلوَن (   ِهْم َيَتَوكَّ   :األنفال   64َوَعَلى َربِّ

 

 حديث شريف
وسلم هللا عليه وسلم كان يعود  وعن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم هللا عليه 

  شفاء   ال الشافي  أنت  واشف، البأس،  أذهب الناس،  رب اللهم ” :بعض أهله يمسح بيده اليمني ويقول 
” يغادر ال شفاء    شفاؤك،  إال  ((عليه متفق ))  سقما 
 

 مصدر الفيروس الجديد
 ا:منه العديد من االحتماالتإلى اآلن لم يعرف مصدر هذه الساللة الفيروسية الجديدة لكن هناك 

حيوان في األصل ونتيجة إلصابة اإلنسان به  قد يكون الفيروس أحد فيروسات كورونا التي تصيب ال 
أصبح الفيروس تحت ضغط مما أدى إلى تكيفه وأصبح الفيروس قادرا على اصابة اإلنسان وبالتالي  
قدراته االضافية تمثلت في القدرة على اصابة خاليا الكلى بدال من اصابة الجهاز التنفسي فقط ،  

 ولكن لم يثبت بشكل قطعي.   يعتقد أن الخفافيش هي مصدر الفيروس األساسي

 

 أعراض المرض 
تؤدي اإلصابة بفيروس كورونا في العادة إلى التهاب قناة التنفس العلوية وبأعراض مشابهه  

لإلنفلونزا مثل العطاس، والكحة، وإنسداد الجيوب األنفية، وإفرازات مخاطية من األنف مع ارتفاع  
  الجهاز التنفسي السفلي، وااللتهاب الرئوي  درجة الحرارة وأيضا قد يؤدي إلى إصابة حادة في

باإلضافة إلى التأثير على الجهاز التنفسي فأن فيروس كورونا الشرق األوسط قد يؤدي إلى فشل  
 الكلى مع احتمال عالي للوفاة خصوصا لدى المسنيين أو من لديهم أمراض مزمنه  

 أو المثبطين مناعيا.                                                                   
  

 مدرسية عن فيروس كورونا ذاعها
 



 طريقة انتقاله 
 رذاذ التنفسي من المريض تحدث نتيجة استنشاق ال

 أو عن طريق األسطح الملوثة، مثل المخدات )الوسادات( واأللحفة )الشراشف( وغيرها.  
 

  
 طرق الوقاية 
 يمكن الوقاية من اإلصابة بهذا الفيروس عبر الوسائل اآلتية: 

   تجنب رذاذ المريض أثناء العطاس. - 1
 عدم مالمسة األسطح الملوثة.  - 2
   عدم استخدام األغراض الشخصية للمريض، مثل المخدات   - 3
 غسل اليدين جيدا باستخدام الصابون.  - 4
 ارتداء الكمامات الواقية في األماكن المزدحمة.  - 5
ب مخالطة الشخص المصاب عن ُقرب. - 6  تجنُّ

 
 
 

 ين وفي الختام نسأل هللا تعالى أن يجنبا من هذا المرض ويحفظنا وهو خير الحافظ
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . 

 


