
من أین یأتي فیروس كورونا؟ 
  

في دیسمبر ٢٠١٩ ، أصیب الناس في مدینة ووھان الصینیة بمرض التھاب رئوي غیر معروف. سبب ھذا المرض 
الفیروس التاجى (كورونا) الجدید. یسمى المرض الجدید أیًضا Covid-19. انتشر Covid-19 بسرعة حول العالم. 

  
في فبرایر ، أصیب الكثیر من األشخاص في أوروبا ، وخاصة إیطالیا ، بالفیروس. كما تم اكتشاف اإلصابة األولى بھذا 

الفیرس في النمسا في نھایة فبرایر. منذ ذلك الحین ، تعد والیة تیرول على وجھ الخصوص منطقة خطر كبیرة في 
أوروبا. 

ما ھو الفیروس؟ 
  

الفیروس ممرض. ھذا یعني أنھ یمكن أن یسبب المرض لدى البشر أو الحیوانات. الفیروسات خارج الجسم غیر 
ضارة.فمثال، إذا دخلت الفیروسات الجسم أثناء التنفس ، تنشط الفیروسات. ثم تخترق خالیا الجسم ، وتتكاثر بداخلھا 

وتدمر الخالیا. فیمرض الشخص. 

إذا عطس الشخص ، یتم تناثر الفیروسات مرة أخرى في الھواء. وبالتالى یتم استنشاقھم مرة أخرى من قبل أشخاص 
آخرین. ھكذا تنتشر الفیروسات بسرعة كبیرة. 

كیف أحمي نفسي من فیروس كورونا؟ 
  

للحمایة من فیروس كورونا یكفى غسل الیدین بالماء والصابون. یجب ان تغسل الیدین جیًدا لمدة ٤٠ إلى ٦٠ ثانیة عدة 
مرات في الیوم. عند العطس أو السعال ، یجب إمساك مندیل أمام األنف والفم. أو العطس في احد المرفقین. 

  
ال یجب أن یلمس الوجھ كثیًرا بالیدین وذلك ألن الیدین تتالمس فى الغالب مع الفیروسات. إرتداء الكمامة البسیطة ال تفید 

فى الوقایة من الفیروس. ھذه الكمامات تفید فقط إذا كان الشخص مریًضا. 

ماھى السلوكیات التى یجب على األشخاص في النمسا  في الوقت الحالي آدائھا؟ 
  

ترید حكومة النمسا وقف إنتشار فیروس كورونا. لذلك تفضل الحكومة أن یبقى الناس في منازلھم. وھذا ما یسمى تقیید 
الخروج أو الحد من التجول  وذلك حتى ١٣ أبریل. ھناك استثناءات قلیلة للخروج: على سبیل المثال ، إذا كان یجب 

شراء الطعام. أو عند ضرورة الذھاب إلى البنك أو إلى العمل. یمكن الخروج للتمشیة بمفردك أوحصرا مع األشخاص 
الذین تعیش معھم. 

  
من المھم دائًما أن تبتعد عن األشخاص اآلخرین مسافة ال تقل عن ١ إلى ٢ متر. أي تقریبا ما یصل إلى طول ذراعین أو 
ثالثة. ھذه المسافة تقلل من خطر اإلصابة بفیروس كورونا. یجب علیك أیًضا القیام بعملك من المنزل إذا كان ذلك ممكًنا. 

  
قد تستغرق العدید من اإلجراءات ضد فیروس كورونا وقًتا أطول لما بعد عید الفصح. وذلك كما صرح المستشار 

سیباستیان كورتز. قال كورتز "سنكون مرحلة ما بعد عید الفصح أشبھ للیوم أكثر من  الحیاة المعتادة". 



ما ھي القواعد التي یجب اتباعھا عند التسوق؟ 
  

إذا لم یكن لدیك شيء لتتناولھ في المنزل ، فعلیك الذھاب للتسوق. بالطبع ال یزال بإمكانك القیام بذلك اآلن. من األفضل 
أن یطلب كبار السن من أحد الجیران التسوق لھم. كما یمكن لألقارب األصغر سنا أن یتسوقوا لكبار السن. من المھم 

أیًضا عند التسوق الحفاظ على مسافة ١ أو ٢ متر من األشخاص اآلخرین. 
  

غالًبا ما تكون عند خزینة الدفع عالمة تقول أنھ من األفضل إجراء عملیة بدون تالمس وذلك بإستخدام الھاتف الخلوى أو 
بطاقة الصرف اآللي. وذلك لمنع إصابة موظفین خزینة الدفع  بالمرض عند الدفع. ومع ذلك ، ال ُیحظر الدفع بإستخدام 
األوراق النقدیة أو العمالت المعدنیة. وذلك إذا لم یكن لدى األشخاص بطاقة صرف آلي ، فیمكنھم االستمرار في الدفع 

نقًدا. 

ھل ال یزال باإلمكان مغادرة النمسا؟ 
  

بسبب فیروس كورونا ، أغلقت العدید من البلدان في أوروبا الحدود. كذلك أیضا النمسا. لم یعد باإلمكان السفر البرى إلى 
جمیع الدول المجاورة تقریًبا. الحدود مع ألمانیا مغلقة. ال یمكن أیًضا السفر إلى إیطالیا والمجر وجمھوریة التشیك 

وسویسرا وسلوفاكیا. یمكن الوصول إلى ھذه البلدان فقط إذا كنت كنمساوى تعمل ھناك. ال یزال باإلمكان السفر البرى 
إلى دولة سلوفینیا المجاورة. ولكن یجب أن یبقى الشخص بعد الوصول في الحجر الصحي لمدة ١٤ یوًما. 

  
الحجر الصحي یعنى أنھ ال یجب اإلتصال باألشخاص اآلخرین. أى أنھ یتم العزل عن جمیع األشخاص اآلخرین. یحدث 
الحجر الصحى عندما یكون لدى الشخص مرض خطیر معدي أو إذا إشتبھ في ذلك. الغرض من الحجر الصحي ھو منع 

إصابة اآلخرین. 

یخضع كثیر من الناس لنظام العمل لوقت قصیر - فما ھو؟ 
  

توقفت العدید من المصانع بسبب فیروس كورونا عن العمل. كما ال تحصل شركات كثیرة على طلبیات جدیدة وال مزید 
من المال. وقد وجب إغالق العدید من المطاعم أیًضا. ونتیجة لذلك ، فقد العدید من األشخاص وظائفھم وأصبحوا عاطلون 

عن العمل. ھناك طریقة لمساعدة الشركات وموظفیھا. ھذه الطریقة تسمى العمل لوقت قصیر. في نظام العمل لوقت 
قصیر ، یقوم الشخص بالقلیل جًدا من العمل. وبذلك یمكن للموظف الحفاظ على وظیفتھ. یحصل الموظف على رآتبھ من 

دولة النمسا ولیس من شركتھ. 

ترید الحكومة مساعدة الشركات بإجمالي ٣٨ ملیار یورو. جزء من ھذه األموال مخصص للمساعدة السریعة. ھذا یسمى 
المساعدة الفوریة. جزء آخر من ھذه األموال یمكن للشركات المتضررة بشدة أن تحصل علیھ فى صورة قرض. كما أنھ 

لن یتوجب على بعض الشركات دفع الضرائب لفترة معینة من الزمن. 
  

 .(WKW) ترجمة ھذه النظرة العامة لألخبار ھو مشروع بالتعاون مع غرفة تجارة فیینا +++



قائمة الحقائق الموثقة لوكالة الصحافة النمساویة (APA)  : تحذر السیدة برودنیج من الرسائل على الواتس اب 
  

Utl.: تجمع الصحفیة وخبیرة مواقع التواصل االجتماعي األخبار الزائفة وتضعھا في سیاق التدقیق 
  

فیینا (APA) - تزداد األخبار الزائفة حول فیروس كورونا بسرعة ھائلة. تقوم الصحفیة وخبیرة  مواقع التواصل 
االجتماعي السیدة إنجرید برودنیج بجمع أكثر األمثلة الصارخة على مدونتھا وتقوم  بمراجعاتھا مع الحقائق الؤكدة من 

 APA ستتحدث السیدة برودنیج مستقبال بإنتظام مع .correctiv.org أو mimikama.at خالل مدونات معروفة مثل
حول الحاالت الحالیة - وكیفیة الدفاع عن نفسك ضدھا. 

یبدو أن المشكلة األكبر فى الوقت الحالى ھي الواتس آب. قالت برودنیج: "في الوقت الحالي ، تنتشر الكثیر من الشائعات 
او األخبار المفبركة عبر الواتس آب. یعمل الواتس آب في نطاق خاص وصغیر. لذلك من الصعب خاصة بالنسبة لنا 

نحن الصحفیین أن نرى ما یحدث ھنا". لذلك ، طلبت من المستخدمین إرسال الرسائل المتعلقة بفیروس كورونا لھا بشكل 
خاص عبر البرید اإللكتروني. "إذا أرسل لي فجأة خمسة أو ستة أشخاص نفس الرسالة ، فأعلم  بذلك أن الرسالة على ما 

یبدو منتشرة  في الوقت الحالي". إحدى المشاكل ھي أن الرسائل الخاصة ، غالًبا ما یتم منحھا قدر أكبر من الثقة ألنھا 
تأتي من أشخاص تثق بھم. 

ھنا من المھم تحفیز جھاز اإلستشعار الخاص بك. ألنھ: "كلما كانت الرسالة ذات محتوى متفجر، كلما شعرت بأنھ یجب 
أن ترسلھا على الفور، كلما زادت احتمالیة أنھا أخبار زائفة." إذن ما العمل؟ غالًبا ما یكون كافًیا إدخال محتوى الرسالة 

مع كلمة "التحقق من الحقائق" في محرك البحث. في كثیر من األحیان ، سیكون قد قام مدققو الحقائق الجادون  بالتعامل  
بالفعل مع الموضوع. ثم یبدو لك ما یلي: ال تنشر الرسالة! 

لذلك ، من المھم حالًیا لفت اإلنتباه إلى ھذه المشكلة داخل األسرة ودوائر األصدقاء. في الوقت نفسھ یجب اإلشارة إلى 
األخبار المزیفة ، و ربطھا مع األخبار الجادة كإجراء مضاد. ومن المفید ھنا ھى الرسومات التوضیحیة للمعلومات المعدة 

من مصادر رسمیة ، حیث یتم التعامل مع الصور والرسومات بشكل أفضل من النصوص. شيء واحد مؤكد: "كلما 
إنحصرت المناقشة إلى مجموعات مغلقة ، زادت صعوبة معالجتھا". 

  تشعر السیدة برودنیج أیضا بالقلق من عدة قنوات یوتیوب. من المنطقي ھنا أن ننظر إلى الناشر وأن ننتبھ إلى مقاطع 
الفیدیو األخرى التي شاركتھا القناة حتى اآلن. "إذا كان إسم الناشر مثال " الحقیقة فقط ھي المھمة "وال یوجد إسم أو 

منظمة ، فھذه لیست عالمة جیدة." یمكنك أیًضا البحث عن مالك القناة على جوجل، وغالًبا ما ستجد تقاریر من وسائل 
إعالم أخرى حول مغالطاتھ. 

 سبب تكریث جھدھا اآلن ھو أنھا ترید تجمیع المعلومات ولفت اإلنتباه إلى مواقع أخرى للتحقق من الحقائق. وفي الوقت 
نفسھ ، تستخدم أیًضا األمثلة التي وجدتھا لتقدیم ردود ظھرت في وسائل اإلعالم التقلیدیة أو تعلیقات الخبراء. قال 

برودنیج "أرید أن أظھر أن ھناك العدید من المصادر الموثوقة لمواجھة األخبار الكاذبة". ھذا یزید من احتمالیة زیادة 
وعي األشخاص. "أرى نفسي كجسر بین النقاش العام والمجتمع المتخصص". 

 (S E R V I C E - https://www.brodnig.org)

 .(WKW) ترجمة ھذه النظرة العامة لألخبار ھو مشروع بالتعاون مع غرفة تجارة فیینا +++

https://www.brodnig.org/


فیروس كورونا - التحقق من صحة أھم األخبار المزیفة 

Utl: السیدة إنجرید برودنیج تعرض على وكالة الصحافة النمساویة (APA) أكثر األخبار الكاذبة الصارخة 

فیینا (APA) - تحت عنوان البرید اإللكترونى coronavirus@brodnig.org ،تجمع الصحفیة وخبیرة مواقع 
التواصل اإلجتماعي إنجرید برودنیج أمثلة من األخبار الكاذبة - وتكذیبھا. والتى قامت بعرضھا فى مقابلة وكالة الصحافة 

النمساویة (APA) وفیما یلي نظرة عامة على الرسائل الخاطئة الحالیة: 

نظریات المؤامرة: وفًقا لبرودنیج ، فإن ذروة الموسم لھا نظریات مؤامرة مختلفة ، مثل: ھذا كلھ عبارة عن نشر 
شائعات ، الغرض منھ نشر الخوف. ھذه االدعاءات تصل إلى حد اإلفتراض بأن الفیروسات المسببة لألمراض لیست 
موجودة بشكل عام. تأتي العدید من ھذه األطروحات من مدعین العلم بالغیبیات. ھنا من المھم فحص مقاطع الفیدیو أو 

المساھمات األخرى التي كتبھا المؤلف لمعرفة ما إذا كان یحب مشاركة نظریات المؤامرة. یمكن أن تساعد أیًضا نظرة 
على اسم الناشر، على سبیل المثال إذا لم یكن ھناك ناشر حقیقى أوتم إخفاء إسم مالك الوسائط. قد كرست منصة 

 .(https://correctiv.or) نفسھا لھذا الموضوع بالتفصیل Correctiv

حلول العزل: وفًقا للسیدة برودینج ، فإنھ مما یثیر للقلق بشكل خاص ھو زیادة التعلیمات حول كیفیة عالج نفسك في حالة 
اإلصابة أو كیفیة إختبارھا أو حتى منعھا. على سبیل المثال ، ُینصح بحبس أنفاسك لمدة عشر ثواٍن. إذا لم تسعل بعد 

ذلك ، فأنت غیر مصاب بالعدوى. منشور آخر یدعو للغرغرة بالماء الدافئ والخل بقدر اإلمكان ألن ھذا یمكن أن یقتل 
الفیروس بنجاح. مثل ھذه "التعلیمات" خطیرة للغایة. وفًقا للسیدة برودینج ، یتم مشاركة ھذه التعلیمات حالیا بشكل أساسي 

ألن الناس یبحثون عن األمن ویریدون أن یھدئوا من قلقھم. 

رسائل المھرج عبر الواتس آب: في كثیر من الحاالت ، یجب على المرء أن یفترض أن ھذه رسائل القزم ، حیث یلعب 
المرسلون بتحریك الخوف حرصا على تسلیتھم الخاصة. على سبیل المثال ، یتم حالًیا نشر رسالة عبر برنامج المراسلة 
تفید بأن المروحیات ستقوم برش المطھرات على المدینة من الساعة 11:30 مساًء. تم بالفعل إبطال ھذا التقریر من قبل 

 mimikama المدققین من مدونة
 www.mimikama.at

تقلید المصادر الجدیة: نشر حساب فى موقع تویتر مصمم على غرار حساب ھیئة اإلذاعة البریطانیة BBC مؤخًرا 
رسالة مفادھا أن الممثل دانیال رادكلیف الذى أدى دور"ھارى بوتر" قد أصیب بفیروس كورونا. األخبار (بالمناسبة 

خاطئة) إنتشرت بسرعة ، ألن الناسبحسب رؤیة السیدة إنغرید برودنیج وثقت في مصدر یفترض أنھ آمن . كما تم تداول 
رسائل صوتیة مزیفة  ألصوات السیاسیین. "إن تقلید المصادر ذات السمعة الحسنة خدعة شائعة لنشر ادعاءات مذھلة." 

دوافع سیاسیة: تستخدم األخبار المزیفة أیًضا مراًرا وتكراًرا لنقل المحتوى السیاسي. تحكى السیدة برودنیج عن رسالة 
فحواھا أن بعض الالجئین المصابین بفیروس كورونا قد وصلوا إلى مقاطعة كارنتین ونشروا الفیروس ھناك. وقالت 

برودنیج " إستخدام مثل ھذه األخبار مناسب إلثارة الغضب على الالجئین". تم بالفعل حشد صور عدائیة. 

إشاعات في البلدة التى تقطنھا: ھنا تشیرالسیدة برودنیج إلى رسالة خاطئة متعمدة من رجلین تمكنت الشرطة بالفعل من 
التحقیق فیھا. لقد نشروا صورة وإدعوا أن أول شخص في بلدة ھالین أثبتت إصابھ بفیروس كورونا. توضح ھذه الحالة 
أنھ لیس من المؤكد أن تبقى مجھول الھویة على اإلنترنت وأن عمل الشرطة یمكن أن یؤدي إلى التعرف على مصدر 

الخبر. 

األخبار الكاذبة المحركة لإلقتصاد: یعتمدھا بعض مؤلفي األخبار المزیفة أیًضا لحصولھم على األموال السریعة ویقدمون 
جمیع أنواع العالجات. من الضروري أن تبقي یدیك بعیًدا عن ھذه األخبار. 



عنما یقول األطباء العكس: انتشر بصورة مذھلة مقطع فیدیو للطبیب فولفجانج ودارج ، والذي یصور فیھ جائحة فیروس 
كورونا على أنھا فقط إلثارة الذعر. الخطر ھو أن المواطنین لن یأخذوا اللوائح الصحیة الحالیة على محمل الجد ، ألن 

النصیحة تأتي من أخصائي طبي. تسرد السیدة برودنیج ھذه الحالة بالتفصیل في مدونتھا  
 .( /https://www.brodnig.org/2020/03/18/achtung-vor-diesem-video)

  
.(WKW) ترجمة ھذه الرسالة ھو مشروع بالتعاون مع غرفة تجارة فیینا +++

https://www.brodnig.org/2020/03/18/achtung-vor-diesem-video/

