مرض الفيروس التاجي (COVID-19) 2019

كيفية رعاية الحيوانات األليفة والحيوانات األخرى
إذا كنت مصابا ً بفايروس ( )COVID-19أو كنت أنت أو حيواناتك األليفة
قد تعرضتم بفايروس ().COVID-19
كانت هناك تقارير محدودة عن إصابة الحيوانات بـCOVID-19.
دورا مه ًما في انتشار COVID-19.
ال يوجد حاليًا أي دليل على أن الحيوانات األليفة أو الحيوانات األخرى تلعب ً
إذا كنت مريضًا ،فمن المستحسن تجنب االتصال بالحيوانات األليفة والحيوانات األخرى ،تما ًما كما تفعل اآلخرين،
حتى يتم التعرف المزيد.

حافظ على حيواناتك األليفة في منزلك


إذا كنت مريضاً ،اسأل شخصا ً آخر في منزلك ليس مريضا ً لرعاية حيواناتك األليفة.



ضا أو تعيش بمفردك ،فال يزال من األفضل االحتفاظ بحيواناتك
إذا كان كل فرد في المنزل مري ً
األليفة في المنزل إذا كانت العناية بها ممكنة.

خذ باالعتبار هذا إن كان من الواجب نقل الحيوانات األليفة إلى منزل آخر


األفراد المعرضين لخطر أعلى إلصابة خطيرة بمرض ( COVID-19أكبر من عمر 70
عاما ً أو ذوو ظروف صحية كامنة) يجب أن يتجنبوا قدر الممكن أن يقدموا رعاية مؤقتة
للحيوانات المعرضة.



حافظوا على الحيوانات األليفة معزولة في منطقة واحدة من المنزل لتقليل تواصلها مع
حيوانات أخرى أو أشخاص آخرين ،إذا أمكن.

تجنب االتصال القريب أو الطويل بالحيوانات األليفة


تجنب أنواع االتصال التالية مع الحيوانات األليفة قدر اإلمكان :االحتضان ،التقبيل ،أو السماح
لها بلعقك ،مشاركة الطعام معها ،أو السماح لها بالنوم في سريرك أو الجلوس في حضنك.

أبعد الحيوانات األليفة عن الناس والحيوانات األخرى


أبق الحيوانات األليفة في الداخل قدر اإلمكان.



عندما تكون الكالب في الخارج ،يجب أن تكون مقيدة وعلى بعد مترين على األقل من
األشخاص والحيوانات األخرى.
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اتخذ االحتياطات الالزمة عند االعتناء بالحيوانات األليفة




اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين الكحولي مباشرة قبل وبعد لمس الحيوانات
األليفة أو طعامها أو مستلزماتها.
ال تسعل أو تعطس بالقرب من الحيوانات األليفة .اسعل أو اعطس دائما في كوعك أو المناديل
ونظف يديك بعد ذلك.
تجنب دائما ً لمس وجهك.

راقب حيواناتك األليفة ألية عالمات مرضية إذا كانت قد تعرضت لـ
COVID-19
 إذا ظهرت على حيوانك األليف عالمات المرض ،اتصل بالطبيب البيطري لتحديد ما إذا كان
الحيوان بحاجة إلى زيارة العيادة أو يمكن إدارة حالته في المنزل.

منع التعرض للماشية والدواجن






يجب على منتجي الثروة الحيوانية:
 oاتباع جميع تدابير األمن البيولوجي الموجودة في المزرعة
 oقصر االتصال مع الحيوانات على االتصال المطلوب فقط لرعايتها
إذا أمكن ،فال تقم برعاية حيواناتك إذا كان لديك:
 oتم تشخيصك بـ  COVID-19أو لديك أعراض مرض تنفسي
 oتعرضت لـ  COVID-19أو لشخص مريض بمرض تنفسي ،أو
 oسافرت خارج كندا خالل الـ  14يوما ً الماضية
إذا كنت بحاجة إلى رعاية حيواناتك بنفسك:
 oاتبع اإلجراءات األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها على النحو المبين أعاله ،و
 oنظف /طهر أية معدات تلمسها والتي ستالمس الحيوانات

تعرف على الفيروس
 COVID-19هو فيروس جديد .ينتشر عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي من شخص مصاب إلى اآلخرين ذوي االتصال الوثيق بهم،
مثل األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل أو يقدمون الرعاية .يمكنكم أيضا ً الوصول إلى أحدث المعلومات حول  COVID-19على
موقع وزارة الصحة في أونتاريو: ontario.ca/coronavirus.
للمزيد من المعلومات أرجو االتصال.____________________________________________________ :
اعتبارا من  31يوليو 2020
المعلومات الواردة في هذا المستند سارية
ً
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