
مرض السرطان وفيروس كورونا
)COVID-19(

   COVID-19 المعلومات والدعم بشأن السرطان و
يدرك مجلس السرطان )Cancer Council( أن األستراليين 

الذين يخضعون لعالج السرطان، والناجين من السرطان وعائالتهم وأصدقائهم قد يكون لديهم 
 .COVID-19 ،أسئلة تتعلق بالتفشي األخير لفيروس كورونا والمرض الذي يسببّه

إذا كنت مصاباً بالسرطان، فقد ال يكون جهازك المناعي قوياً كما هوعادةً، لذا قد تشعر بالقلق 
 .COVID-19 حيال المخاطر المرتبطة بـ

بشكل عام، يجب على األشخاص المصابين بالسرطان االستمرار في اتباع أي نصيحة محّددة أو 
احتياطات قياسية يوصي بها مختصو الرعاية الصحية لتقليل خطر اإلصابة بالعدوى أثناء العالج 

وبعده.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Cancer.org.au واذا كنت بحاجة الى مزيد من المساعدة 
اتصل بـ Cancer Council على الرقم 20 11 13 للحصول على أي معلومات ودعم متعلق 

بالسرطان. 

إذا كنت تشعر باألعراض
إذا كنت تعاني حالياً من أعراض العدوى )مثل الحمى، السعال، التهاب الحلق، ضيق التنفس( أو 
كنت على دراية بأنك كنت على اتصال بشخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، يرجى االتصال 

بفريق العالج الخاص بك. حيثما أمكن، احصل على نصيحة عبر الهاتف بدالً من الحضور 
شخصياً لتقليل خطر تعّرضك وتقليل خطر تعريض اآلخرين. 

إذا كنت تخضع لعالج السرطان 
إذا كنت تخضع حالياً للعالج، فإّن بعض الطرق العملية للحّد من احتمال التعّرض تشمل ما يلي:

y	 اغسل يدْيك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية، أو إذا لم يكن متوفراً على الفور استخدم مزيل
ذو مصدر كحولي لفرك اليدْين. إنها فكرة جيدة أن تحمل هذا معك. من المهم بشكل خاص أن 

تغسل يدْيك قبل األكل أو الشرب.

y	 تجنّب لمس عينْيك وأنفك وفمك ألن ذلك يمكن أن ينقل الفيروس من األسطح ويزيد من خطر
اإلصابة بالعدوى.

y	 تجنب االتصال بأولئك األشخاص الذين يشعرون بالمرض أو بتوعك أو الذين تعرضوا
للفيروس أو الذين قد يكونون أكثر عرضةً لإلصابة بسبب السفر مؤخراً إلى دولة فيها احتمال 

أكبر لإلصابة.

y	 قم بتنظيف وتطهير األشياء واألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر )الطاوالت والمقاعد
ومفاتيح اإلضاءة ومقابض األبواب واألحواض والمراحيض وأجهزة التحكم عن بعد، مثل 

هاتفك المحمول أو أسطح أمكنة تناول الطعام(. ارتدي القفازات )التي يمكن التخلص منها إن 
أمكن(. نّظف الفتات الظاهر الواضح بالماء والصابون. نّظف بمحلول كحول بنسبة %70 أو 

مزيج من 4 مالعق صغيرة من المبيّض)البليتش( لكل لتر من الماء.

y	 تجنب الزحام والمناطق المزدحمة وتجنب االتصال الجسدي غير الضروري، مثل المصافحة
أو المعانقة أو التقبيل. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تخضع حالياً للعالج الكيميائي أو في 

فترة الحقة من الخضوع لعالجات أخرى مثل زرع نخاع العظام

y	 حافظ على مسافة 1.5 متر بينك وبين اآلخرين وتجنّب العادات االجتماعية مثل التقبيل أو
المصافحة.

y	 تحدث إلى طبيبك أو أحد أعضاء فريق عالجك عن األوقات في فترة العالج التي قد تكون
فيها أكثر عرضةً لإلصابة بالعدوى االلتهابية حتى تتمكن من التخطيط ألنشطتك وفقاً لذلك. 
)لسوء الحظ، ال توجد اختصارات لتسريع تعزيز الجهاز المناعي تتجاوز االلتزام بأسلوب 

صحي للحياة(.

y	 اتصل بفريق العالج الخاص بك لمعرفة إذا كان بإمكانك القيام ببعض استشارتك عن بعد
  .Facetime أو Skype عبر الهاتف أو

y	 ابق في المنزل قدر اإلمكان وتجنّب السفر غير الضروري وتجنّب وسائل النقل العام إذا
استطعت.

ً كن مستعدا
إذا كنت تتلقى وصفة طبية أو تتناول أدوية ال تستلزم وصفة طبية فتأكد من أن لديك ما يكفي في 

المنزل أو في مكان آمن يمكنك الوصول إليه. إن تموين شهر واحد يعتبر مثالياً. 

للعائلة واألصدقاء ومقدمي الرعاية
إذا كنت قد اتصلت بشخص قد يكون أكثر عرضةً لإلصابة بفيروس كورونا، فتجنب أي اتصال 

مع الشخص الذي يتلقى عالج للسرطان.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول حصولك على التطعيم ضد اإلنفلونزا في وقت 
مبكر من موسم اإلنفلونزا قدر اإلمكان لتجنُّب انتقال العدوى األخرى وزيادة احتمال أنه ستكون 

أنت أو فرد من عائلتك أو صديقك بحاجة لرعاية صحية.

احصل على الدعم
إذا كنت تشعر بالقلق، أو كان لديك أسئلة أو بحاجة إلى دعم، يرجى أن تتذكر أّن خط الدعم 

والمعلومات التابع Cancer Council’s متوفر خالل ساعات العمل. يمكن لفريقنا            
20 11 13على الرقم المدّرب خصيصاً لهذه االمور تقديم الدعم العاطفي وكذلك النصائح 

العملية لتقليل خطر اإلصابة بالعدوى خالل هذه الفترة.

أين يمكنني الحصول على مزيد من 
المعلومات؟ 

 Australian Government( أصدرت دائرة الصحة في الحكومة األسترالية
 COVID-19 معلومات صحية لعامة الناس عن )Department of Health

على:
www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-

 2019-ncov
يمكنك أيضاً االتصال بخط المعلومات الصحي الخاص  بفيروس كورونا على الرقم 

 1800 020 080
أو اتصل بـ Cancer Council على الرقم 20 11 13 للحصول على أي معلومات 

ودعم آخر يتعلق بالسرطان.
إن معرفة فيروس كورونا والمرض المرتبط به، COVID-19، يتغير بسرعة 

وكذلك رسائل الصحة العامة التي تحافظ على سالمتك. استمر في التحقق من موقع 
اإلنترنت التابع للحكومة للحصول على معلومات حديثة. سنقوم أيضاً بمراجعة هذه 

المعلومات يومياً.
     إذا كنت ترغب بالتكلم مع أحد ما بلغتك، يرحى أن تتصل بالرقم

 450 131 واطلب ان تتكلم مع مجلس السرطان أو خط معلومات
الصحة الخاص بفيروس كورونا

المعلومات والدعم  

تمت آخر مراجعة في 24 مارس/ آذار 2020

.



Cancer and Coronavirus 
(COVID-19)
Information and support regarding 
cancer and COVID-19 
Cancer Council understands that Australians undergoing cancer 
treatment, cancer survivors and their families and friends may have 
questions in relation to the recent outbreak of Coronavirus and the 
illness it causes, COVID-19. 

If you have cancer your immune system may not be as strong as  
it is normally so you may feel concerned about the risks associated  
with COVID-19. 

Generally, people with cancer should continue to follow any specific advice 
or standard precautions recommended by their health care practitioners 
to minimise your risk of infection, during and after treatment. 

Visit cancer.org.au for more information and if you need further 
assistance call Cancer Council on 13 11 20 for any cancer-related 
information and support. 

If you are experiencing symptoms
If you are currently experiencing symptoms of infection (e.g. fever, cough, 
sore throat, shortness of breath) or are aware you have been in contact 
with someone who has tested positive for coronavirus please contact 
your treatment team.  Where possible obtain advice over the phone 
rather than attending in person to lower your risk of exposure and to 
reduce the risk of exposing others. 

If you are undergoing cancer treatment 
If you are currently undergoing treatment some practical ways to 
limit your risks of exposure include:

	y  Wash your hands with soap and water for 20 seconds, or if not 
immediately available use an alcohol-based hand rub. It’s a good 
idea to carry this with you. It is especially important to wash your 
hands before eating or drinking.

	y  Avoid touching your eyes, nose and mouth as this can transfer the 
virus from surfaces and increase the risk of infection.

	y  Avoid contact with those who are sick or unwell or have been exposed 
to the virus or may be at higher risk due to recent travel to a high risk 
country. 

	y  Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces (tables, 
benches, light switches, doorknobs, sinks, toilets, remotes, such as 
your mobile phone or eating surfaces). Wear gloves (disposable if 
possible). Clean obvious debris with soap and water. Clean with a 70% 
alcohol solution or a mix of 4 teaspoons of bleach per litre of water.

	y  Avoid crowds and crowded areas and avoid unnecessary physical 
contact, such as shaking hands, hugging or kissing. This is especially 
important if you are currently having chemotherapy or are post 
treatments such as bone marrow transplantation.

	y  Maintain a 1.5 metre physical distance between yourself and others 
and avoid social habits such as kissing or handshakes.

	y  Talk to your doctor or member of your treatment team about the 
times in your treatment when you may be at the highest risk of 

infection so you can plan your activities accordingly. 
(Unfortunately, there are no shortcuts to boosting the immune 
system beyond adhering to a healthy lifestyle).

	y  Call your treatment team to see if you can do you some of your 
consultations remotely via phone, Skype or Facetime.

	y  Stay home as much as possible and avoid non-essential travel  
and avoid public transport if you can.

Be prepared
If you do take prescription or over-the-counter medication, make sure 
you have enough at home or in a safe place that you are able to access. 
A one month supply is ideal. 

For family, friends and carers
If you have had contact with a person who could be at an increased 
risk of having the cororavirus, avoid any contact with the person who is 
receiving cancer treatment.  

Talk to your health care provider about receiving the influenza 
vaccination as early in the flu season as possible to avoid passing on 
other infections and increasing the risk that you or your family member 
or friend will need healthcare.  

Get support 
If you are feeling anxious, have questions or need support, please 
remember that Cancer Council’s support and information line is 
available on 13 11 20 during business hours. Our specially trained team 
can provide emotional support as well as practical tips for minimising 
the risk of infection during this time. 

Where can I get further 
information? 
The Australian Government Department of Health has issued 
public health information on COVID-19 at:

www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-
ncov 

You can also contact the Coronavirus Health Information Line 
on 1800 020 080 

Or call Cancer Council on 13 11 20 for any other cancer-related 
information and support.

Knowledge of coronavirus and the associated illness, COVID-19, 
is changing rapidly as are the public health messages that keep 
you safe. Keep checking the Government website for updated 
information. We will also review this information daily. 

If you would like to speak to someone in your own 
language, please call 13 14 50 and ask for Cancer 
Council or the Coronavirus Health Information Line.
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