
وس كورونا  ض األنفلونزا ومرض ف�ي  ) 19-(كوف�د   2019أوجه التشابه واالختالف بني

وس كورونا   . �حدث  19- (كوف�د   2019كل من األنفلونزا (نزلة األنفلونزا) ومرض ف�ي ض ض مختلفني وسني ) مرضان تنفس�ان معد�ان، ول�نهما �سبب ف�ي
وس كورونا  وس  19- (كوف�د   2019مرض ف�ي وس كورونا ) �سبب عدوى بف�ي المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي    2كورونا المستجد (ُ�س� ف�ي

وسات األنفلونزا. SARS-CoV-2الحاد الوخ�م (   )) بينما تحدث عدوى األنفلونزا �سبب ف�ي

وس كورونا  ا لتشابه بعض أعراض األنفلونزا ومرض ف�ي ض بينهما بناًء ع� األ 19- (كوف�د   2019ونظر� عراض وحدها. قد �لزم  )، فقد �صُعب التمي�ي
وس كورونا  )، ول�ن هناك  19-(كوف�د   2019إجراء اختبارات للمساعدة ع� تأ��د التشخ�ص. توجد خصائص عد�دة تجمع األنفلونزا ومرض ف�ي

وس كورونا  . يبدو إن مرض ف�ي ض ض االثنني ا أ��ث  ) ينت�ش �شكل أسهل من األنفلونزا و�سبب أ 19- (كوف�د   2019بعض االختالفات الرئ�س�ة بني مراض�
ض للعدوى   ض ناقلني ة أطول، و�مكن أن �كون المصابني ض ف�ت خطورة لدى بعض األشخاص. و�مكن كذلك أن �ستغرق ظهور األعراض ع� المصابني

وس كورونا  ة أطول. يوجد لقاح للوقا�ة من األنفلونزا. و�توقع أن يتوفر لقاح مرض ف�ي ي منتصف د�سم�ب من عام 19- (كوف�د   2019لف�ت
،  2020) �ض

وس. يتوفر   ا. والط��ق المث� للوقا�ة من العدوى �ي تجنب التعرض للف�ي ي أنحاء الوال�ات المتحدة س�كون محدود�
ي �ض

الم��د  ول�ن التوز�ــــع المبدئئ
وس كورونا   ض األنفلونزا ومرض ف�ي  ) ضمن األقسام المختلفة أدناە. 19-(كوف�د   2019من المعلومات عن االختالفات بني

ا لتشابه بعض أ  وس كورونا نظر� ض بينهما بناًء ع� األعراض وحدها، وقد �لزم  19- (كوف�د   2019عراض األنفلونزا ومرض ف�ي )، فقد �صُعب التمي�ي
وس كورونا  )، ول�ن هناك  19-(كوف�د   2019إجراء اختبارات للمساعدة ع� تأ��د التشخ�ص. توجد خصائص عد�دة تجمع األنفلونزا ومرض ف�ي

. بعض االختالفات الرئ�س�ة ب  ض ض االثنني  ني

وس كورونا  ا، فهناك ال�ث�ي مما ال نعرفه عن مرض ف�ي وس المسبب له. تقارن هذە  19- (كوف�د   2019و�ينما ال نزال نكتشف الم��د يوم�� ) والف�ي
وس كورونا   ض مرض ف�ي  ) واألنفلونزا، باستخدام أفضل المعلومات المتاحة حىت تار�خه. 19-(كوف�د   2019الصفحة بني

 اض العالمات واألعر 

 أوجه الشبه: 

وس كورونا  ا من غ�اب األعراض ع� اإلطالق (انعدام  19- (كوف�د   2019�مكن لعالمات وأعراض كل من مرض ف�ي ) واألنفلونزا أن تتباين، بدء�
وس كورونا  ي يتشاركها مرض ف�ي  : ) واألنفلونزا ما ��ي 19-(كوف�د   2019األعراض) إ� األعراض الشد�دة. تتضمن األعراض الشائعة الىت

 الح� أو الشعور بما �شبه الح�/القشع��رة  •
 السعال  •
 ضيق التنفس أو صع��ة التنفس  •
 اإلرهاق (التعب)  •
 ألم الحلق  •
 س�الن األنف أو ا�سدادە  •
 ألم العضالت أو أوجاع الجسم  •
 الصداع  •
ض  • ا لدى األطفال بالمقارنة بالبالغني ء واإلسهال، رغم إن ذلك أ��ث شيوع� ي

 قد �صاب البعض بال�ت

 االختالف: أوجه  

ي ذلك العالمات واألعراض الشائعة المذكورة أعالە.  •
ا، بما �ض ا إ� شد�د� ا �س�ط� وسات األنفلونزا أن �سبب مرض�  �مكن لف�ي

 انقر هنا لإلطالع ع� أعراض األنفلونزا 

وس كورونا  • ا أ��ث خطورة لدى بعض الناس. قد تتضمن العالمات واألعراض األخرى  19-(كوف�د   2019يبدو إن مرض ف�ي ) �سبب أمراض�

وس كورونا   )، المختلفة عن األنفلونزا، تغ�ي حاسة التذوق أو الشم، أو فقدانهما. 19- (كوف�د   2019لمرض ف�ي

وس كورونا    ) 19-(كوف�د   2019انقر هنا لإلطالع ع� أعراض مرض ف�ي

وس كورونا  لم��د من المعلومات عن   • ض مرض ف�ي  ) واألنفلونزا، ُير�ب التفضل ب��ارة: 19-(كوف�د   2019أوجه االختالف بني

covid19.htm-vs-https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

