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 أسبوع في المراجعة

) (مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا) أنھ یمكن CDCأظھر بحث جدید أجراه مركز السیطرة على األمراض (
٪ مع االستخدام الدقیق لألقنعة. أصبحت التوصیات أكثر 96.5بنسبة تصل إلى  COVID-19تقلیل انتقال فیروس 

تفصیالً مما كانت علیھ في الماضي وتعتبر أن الشخص الذي یحاول حمایة نفسھ وكذلك الشخص المصاب بعدوى 
COVID-19 ض الجدیدیحتمل أن ینشر الفیروس. توفر ھذه األخبار ، التي أصدرھا مدیر مركز السیطرة على األمرا  

 ، معلومات مرحب بھا لجمیع األسئلة والمخاوف. Walenskyد. روشیل ب. 

 

 قیمة التركیب المحكم أو اإلخفاء المزدوج

التي كانت نادرة  ، N95أخبار سارة إضافیة ھي أن أقنعة أیضا ھناك  . جدا من الواضح أن نوع القناع ومالئمتھ مھمان
 أصلي. N95حول كیفیة التأكد من شراء قناع  USA Todayجًدا في الماضي ، متوفرة اآلن. ھذا شيء رائع ، وتقاریر 

نظًرا ألن األقنعة شدیدة الضیق قد تكون غیر مریحة وبسبب الحمایة اإلضافیة التي توفرھا ، فإن قیمة القناع اإلضافي 
یمكن تحسین بعض ارتخاء القناع األساسي بواسطة قناع إضافي في األعلى. یوجد اآلن المزدوج مھمة. ھذا یعني أنھ 

العدید من الخیارات ألقنعة قماش ممتازة مزدوجة أو ثالثیة الطبقات للقناع العلوي. نظًرا ألن ھذا سیحتاج إلى أن یكون 
 أزیاء باستخدام قناع الطبقة العلیا ھذا!أنھ یمكن للمرء أیًضا إصدار بیان لجید روتینًا یومیًا لعدة أشھر ، فمن ا

 الدور المستمر لألقنعة

 حتى مع طرح اللقاحات ، یظل استخدام األقنعة ضروریًا ألسباب عدیدة.

أوالً ، قد ال یحصل الجمیع على الفائدة المثلى لألجسام المضادة ، حتى بعد إكمال جرعة التطعیم الثانیة المطلوبة. 
ة. باإلضافة إلى ذلك ، یقدم تقریر جدید من دار لرعایة المسنین في ألمانیا قصة تحذیریة. وبالتالي ، الیقظة مطلوب
الجدیدة المعدیة  COVID-19إیجابیة لواحد من متغیرات  كانت  مقیًما في دار رعایة المسنین 14لسوء الحظ ، تبین أن 

)B117أن جمیع حاالت العدوى الثانیة بالفیروس  ) ، على الرغم من إكمال جرعتین من لقاح فایزر. الخبر األفضل ھو
البدیل كانت خفیفة. من الواضح أن ھذا یعني أنھ حتى بعد التطعیم یحتاج الجمیع إلى الحمایة وبالتأكید ، في الوقت 

 الحالي ، ارتداء األقنعة.

 تأثیر متغیرات الفیروسات الجدیدة

الجدیدة واألكثر عدوى في الوالیات المتحدة والعالم.  COVD-19ال یمكننا دفن رؤوسنا في الرمال. تنتشر متغیرات 
 یوضح متتبع متغیر مفید حقًا أنماط المتغیرات بیانیاً. النقاط الرئیسیة للمضي قدًما ھي:

) ، یمكن تكییف اللقاحات مع المتغیرات Moderna mRNAو  Pfizerباستخدام تقنیة اللقاح الجدیدة (مثل تقنیات 
 ع. ھذا یعني أنھ في وقت الحق من ھذا العام ، قد تتوفر لقطات معززة للمتغیرات الجدیدة.الجدیدة في غضون أسابی

(ربما على األقل لبضع سنوات) تماًما كما یتم التطعیم  COVID-19ستكون ھناك حاجة إلى لقطات سنویة. ستكون إدارة 
 النشطة والمتطورة حالیًا. COVID-19السنویة لتغطیة سالالت  COVID-19سنویًا ضد األنفلونزا. وھذا یعني جرعة 

 

 

 



 التطلع إلى المستقبل 

كما ھو الحال دائًما ، ال یستطیع مرضى المایلوما التطلع إلى المستقبل من خالل نظارات وردیة اللون. الحقیقة ھي أن 
ا ومشورة الخبراء. الحفاظ على المایلوما في حالة ھدوء (وخاصة الوصول إلیھ في المقام األول) یتطلب اھتماًما وثیقً 

. ومع ذلك ، كن مطمئنًا ، ستستمر ھذه التحدیثات في تقدیم أفضل نصیحة COVID-19وینطبق الشيء نفسھ على 
 ممكنة.

فبرایر ، للحصول على  25حافظ على المرونة واستمع إلى أحدث إصدار من "العیش بشكل جید مع المایلوما" في 
 ونتك أثناء األوقات الصعبة".إرشادات حول كیفیة القیام بـ "بناء مر

 ابق آمنا وكن بخیر.


