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 والحیوانات 19-األسئلة الشائعة حول كوفید
 

 ) إذا كنت أمتلك حیوان ألیف؟19-(كوفید 2019كیف یمكنني االستعداد لمرض فیروس كورونا 
في حال لم تعد قادًرا على رعایة تلك الحیوانات األلیفة أو االضطرار  لوضع الخطط وإعداد حیواناتك األلیفةخذ وقتك اآلن 

للحصول على دلیل قابل للتنزیل یمكنك إكمالھ للمساعدة في التخطیط لحاالت الطوارئ  .19-للذھاب إلى المستشفى بسبب كوفید
 .الحیوانات األلیفة وحیوانات الخدمةوالبحث عن  nyc.govالخاصة بالحیوانات األلیفة، تفضل بزیارة 

 
 االستعداد لحالة الطوارئ المتعلقة بصحة اإلنسان: -وضع خطة 

یجب أن یكون لدى مقدم الرعایة  تعیین مقدم رعایة حیوانات ألیفة موثوق بھ (عائلة، صدیق، جار، زمیل). ●
نسخة من مفاتیح منزلك، وأن یكون على درایة بمنزلك وحیوانك األلیف، وأن یكون على معرفة  الذي تحدده

 بخطة الطوارئ الخاصة بك، وأن یحصل على معلومات االتصال الخاصة بك.
 تسجیل معلومات مھمة عن حیوانك األلیف بحیث یمكنك الوصول إلیھ بسھولة خالل حالة الطوارئ. ●
حیوان ألیف مع الطعام األساسي، والمستلزمات، والدواء، وتحدید الھویة، وقائمة  وضع "حقیبة اإلخالء" لكل ●

  بجھات االتصال في حاالت الطوارئ، ومعلومات االتصال البیطریة الخاصة بك، ودلیل على التلقیح.
یھا لاالحتفاظ بالطوق/الحزام، والحبل المقود، وحقیبة اإلخالء الخاصة بحیواناتك في مكان یمكن العثور ع ●

 فیھ بسھولة.
وجود أقفاص، وطعام، وسلة مھمالت إضافیة، وغیرھا من المستلزمات األخرى للنقل السریع للحیوانات  ●

 األلیفة.
 إذا كان لدیك جیران یحتاجون إلى المساعدة، فاعرض علیھم رعایة كلبھم واصطحابھ في نزھة. ●
 لرعایة تصبح ضروریة.تحدیث لقاحات الحیوانات (داء الكلب، البوردیتیال) في حالة ا ●
 إذا كان حیوانك األلیف یأخذ دواًء، فاطلب من الطبیب البیطري الحصول على إمداد إضافي. ●
 التأكد من توثیق جمیع األدویة مع التعلیمات المتعلقة بالجرعات وإعطاء الدواء. ●
تمكن لكالب إذا لم تإذا لم یكن لدیك فناء، تأكد من أنھ یوجد لدیك منتجات تنظیف إضافیة وصحف أو وسائد ا ●

 من مغادرة منزلك الصطحاب كلبك في نزھة.
 

 ضمان التعریف الصحیح: 
یجب  یجب أن یرتدي الكالب والقطط طوق أو حزام، وبطاقة داء الكلب، وبطاقة تعریف في جمیع األوقات. ●

  الطوارئ.أن تتضمن بطاقات التعریف اسمك وعنوانك ورقم ھاتفك ورقم ھاتف جھة االتصال في حالة 
 التأكد من تسجیل الرقاقة الصغیرة الخاصة بحیوانك األلیف وتحدیثھا. ●

 
 الرعایة البیطریة: 

ومع ذلك، فإن العدید من العیادات والمستشفیات البیطریة تعمل  تُعد الرعایة البیطریة الطارئة خدمة أساسیة. ●
إذا كان حیوانك  .19-فیروس كوفیدعلى تعدیل ممارساتھا لتعكس توجیھات التباعد االجتماعي المرتبط ب

 اتصل بالطبیب البیطري لتحدید كیفیة المتابعة.األلیف یحتاج إلى رعایة، فأوالً 
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 نتیجة العدوى من حیواني األلیف؟ 19-ھل یمكن أن أصاب بفیروس كوفید

تشیر الدراسات  .19-في نشر جائحة كوفیدال یوجد حالیًا دلیل على أن الحیوانات المرافقة، بما في ذلك الحیوانات األلیفة، تساھم 
یمكن للقطط أن تُصاب،  ، فإنھا ال تمرض أو تنشر المرض.19-المحدودة إلى أنھ في حین أن الكالب قد تُصاب بمرض كوفید

-ومع ذلك، في ھذا الوقت ال توجد تقاریر عن القطط التي تنقل كوفید وھناك بعض التقاریر عن القطط التي أصبحت مریضة.
  إلى األشخاص. 19

 
 ؟19-ھل یمكن لفرو الحیوان األلیف نشر الفیروس الُمسبب لمرض كوفید

، یمكن أن تنتشر من فراء الحیوان 19-ال توجد تقاریر تفید بأن الفیروسات التي قد تسبب األمراض التنفسیة، بما في ذلك كوفید
 األلیف.

 
 أفعل؟ ماذا یجب أن ولدي حیوان ألیف. 19-أنا مریض بفیروس كوفید

 فھذا فیروس جدید ولم یتم فھمھ بشكل كامل. ،19-رغم أنھ ال یوجد حالیًا دلیل على أن الحیوانات األلیفة یمكنھا نقل كوفید
حافظ على التباعد عن حیواناتك األلیفة كما ھو  لھذا السبب، من األفضل الحد من مالمسة حیواناتك األلیفة إذا كنت مریًضا.

إذا أمكن، اطلب من فرد آخر من أسرتك أو شخص آخر تثق بھ رعایة حیواناتك أثناء  اآلخرین. الحال مع أفراد األسرة
إذا كان یجب علیك االعتناء بحیوانك األلیف أو أن تكون على مقربة من الحیوانات أثناء مرضك، فاغسل یدیك قبل  مرضك.

ركة الطعام معھم؛ والسعال أو العطس على حیواناتك امتنع عن عناق الحیوانات األلیفة وتقبیلھم ومشا وبعد التعامل معھم.
اغسل فراش الحیوانات األلیفة، والحبال المقودة، واألطواق، األلیفة، والسماح للحیوانات من األسر المختلفة باالندماج. 

لمزیٍد من المعلومات، تفضل بزیارة  واألطباق، واأللعاب بنفس الطریقة التي تنظف بھا األسطح األخرى في منزلك.
cdc.gov  إذا كان لدیك حیواناتوالبحث عن.  

 
 ھل یمكن أن ینتقل ھذا الفیروس من األشخاص إلى الحیوانات، وإذا كان األمر كذلك، فما ھي الحیوانات الُمعّرضة للخطر؟

في حدیقة حیوان  19-تشیر حالة النمر المصاب بفیروس كوفید الجدید وكیفیة انتشاره.ما زلنا نتعلم المزید عن فیروس كورونا 
ھناك حاجة لمزیٍد من الدراسات لفھم ما إذا كانت الحیوانات  برونكس إلى أن أحد موظفي حدیقة الحیوان نقل الفیروس إلى النمر.

ان والصحة العامة في الوالیة عن كثب مع وزارة یعمل مسؤولو صحة الحیو أم ال. 19-المختلفة قد تُصاب بفیروس كوفید
) لمراقبة ھذا الموقف وسیجرون اختبارات CDC) ومراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (USDAالزراعة األمریكیة (

 إضافیة إذا كانت مضمونة.
 

 ماذا یجب أن أفعل إذا اعتقدت أن حیواني ُمصاب بالفیروس؟
ومن أجل ضمان تجھیز العیادة البیطریة للحیوان األلیف،  رح أي أسئلة حول صحة الحیوان.اتصل بالعیادة البیطریة لدیك لط

تأكد من إبالغ الطبیب البیطري بما إذا كان حیوانك قد  یجب على المالك االتصال مسبقًا والترتیب لزیارة المستشفى أو العیادة.
یتصل األطباء البیطریون  وما إذا كانت تظھر على الحیوان أیة عالمات للمرض. 19-تعرض لشخص مصاب بمرض كوفید

الذین یعتقدون بأنھ یجب إجراء تحلیل للحیوان بالمسؤولین الحكومیین المعنیین بصحة الحیوانات، والذین سیعملون مع السلطات 
 ت واختبارھا.المعنیة بالصحة العامة وصحة الحیوانات لتحدید ما إذا كان ینبغي جمع عینا

 
 كیف أحافظ على سالمتي؟ أساعد شخًصا مریًضا عن طریق اصطحاب كلبھ في نزھة.

 احرص دائًما على ممارسة التباعد االجتماعي (البدني) إذا كان ال یزال ھذا الشخص في المنزل، وكذلك عندما تكون في نزھة.
 اء، مثل الحبل المقود أو ألعاب الكلب الموجودة في المنزل.ارتِد قفاًزا عند دخول منزل الشخص وكذلك عند التعامل مع األشی

 الصحة بشأن ارتداء غطاء للوجھ عندما تكون بالخارج في المجتمع أثناء اصطحاب الكلب للتنزه. دارةاتبع اإلرشادات العامة إل
  یمكن أن یقوم األشخاص الذین ال یشعرون بالمرض أو تظھر علیھم أعراضھ بنشر الفیروس.
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 ھناك عیادات بیطریة ومتاجر لمستلزمات الحیوانات األلیفة مفتوحة لمزاولة العمل؟ھل 
تعتبر خدمات الرعایة البیطریة األساسیة ومتاجر بیع أطعمة الحیوانات األلیفة ومالجئ الحیوانات جمیعھا خدمات أساسیة في 

لمزیٍد من المعلومات حول العملیات المعفاة المتعلقة  ت".والیة نیویورك، وبالتالي فھي معفاة من األمر التنفیذي "باإلیقاف المؤق
 التوجیھات المؤقتة لعملیات رعایة الحیواناتوالبحث عن  agriculture.ny.govبالحیوانات، یُرجى زیارة الموقع 

 
 األمثل مع حیوان ألیف؟كیف یمكنني ممارسة التباعد االجتماعي (البدني) على النحو 

تذّكر أیًضا أنھ في مدینة نیویورك،  أقدام بینك وبین اآلخرین. 6عند اصطحاب كلبك للتنزه، احرص على ترك مسافة ال تقل عن 
وعندما تكون في المنزل، مارس النظافة الصحیة  أقدام. 6ینص القانون على أنھ یجب أال یتجاوز طول الحبل المقود لكلبك 

الصحة بشأن ارتداء غطاء للوجھ عندما تكون  دارةاتبع اإلرشادات العامة إل دین واغسل یدیك بالماء والصابون.الجیدة للی
یمكن أن یقوم األشخاص الذین ال یشعرون بالمرض أو تظھر علیھم أعراضھ  بالخارج في المجتمع أثناء اصطحاب الكلب للتنزه.

 بنشر الفیروس.
 

 یة حیوان من ملجأ للحیوانات؟ھل ال یزال یمكنني تبني أو رعا
 .19-فال یوجد دلیل على أن أي حیوانات ألیفة، بما في ذلك حیوانات المالجئ، تُعد مصدًرا محتمًال لنقل فیروس كوفید نعم،

لمزیٍد من المعلومات  تواصل العدید من مالجئ وجمعیات إنقاذ الحیوانات البحث عن مقدمي طلبات تبني ورعایة الحیوانات.
إلجراءات المحدثة وسیاسات التبني/الرعایة المحدثة لدى مراكز رعایة الحیوانات في مدینة نیویورك، یُرجى زیارة الموقع حول ا

nycacc.org/help. 
 

 مجانیة لرعایة الحیوانات األلیفة؟ھل تتوفر موارد منخفضة التكلفة أو  أواجھ ضائقة مالیة وصعوبة في رعایة حیواني األلیف.
 للرعایة البیطریة في حاالت الطوارئ:

یُعد المركز الطبي للحیوانات مستشفى بیطري یعمل على مدار الساعة طوال أیام األسبوع ویقدم مساعدات مالیة من  •
ولمعرفة ما إذا كنت مؤھالً لتقدیم طلب، یُرجى  قد یكون التمویل محدوًدا في ھذا الوقت، خالل صنادیقھ المجتمعیة.

 زیارة 
assistance-amcny.org/financial. 

لمعرفة المزید عن المنح وتلقي الرعایة البیطریة  tanceassis-for-positivetails.org/applyتفضل بزیارة  •
 في حاالت الطوارئ.

 
، بما في ذلك كیفیة الوقایة من وصمة العار، تفضل 19-لمعرفة معلومات عامة حول مرض كوفید

لمعرفة التحدیثات في الوقت الفعلي، أرسل رسالة نصیة  cdc.gov/covid19 .أوnyc.gov/coronavirus  بزیارة
 قد تُطبق أسعار الرسائل والبیانات. .692-692تتضمن كلمة "كوفید" إلى 

 
 
 
 
 
 

 4.6.20ف.                       الصحة في مدینة نیویورك بتغییر التوصیات بحسب تطور الموق إدارةقد تقوم 
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