
발열과 호흡기 증상(기침, 가래, 호흡곤란, 인후염 등)   * 위 증상 이외에 오한, 근육통, 두통, 구토, 설사 등의 증상이 있을 수도 있습니다. 

نشكركم على التعاون في الوقاية من إصابتنا جميعا بميرس
우리 모두를 메르스 감염으로부터 예방하기 위한 귀하의 협조에 감사 드립니다.

شهدت كوريا ظهور فيروس ميرس بدءا بمريض عاد إلى البالد بعد إصابته بفيروس ميرس في منطقة الشرق األوسط، حيث أصيب 
186 شخصا بميرس وتوفي 38 شخصا منهم في عام 2015، مما أدى إلى ارتفاع مستوى قلق الكوريين من األمراض المعدية.

2015년 중동 지역에서 메르스 바이러스에 감염되어 입국한 환자로 대한민국에서 186명이 감염되었고, 이 중 38명이 사망하는 등 감염병에 대한 국민적 불안감은 매우 큽니다.

تعمل الحكومة الكورية على نحو دقيق وآمن على منع انتقال األمراض المعدية.
대한민국 정부는 보다 철저하고 안전한 감염병 예방을 위해 함께 하겠습니다.

진료, 검사 및 격리입원치료 중 관련문의 : 국번없이 ☎1339 (질병관리본부 콜센터)

메르스 의심 증상  األعراض المشكوك في أنها تمثل إصابة بفيروس ميرس

اإلشعار بالفحوص الطبية من خالل اإلقامة في مستشفى والعزل االحتياطي،
للحالة المشكوك في إصابتها بميرس أو فيروس كورونا الجديد

메르스 감염이 의심되는 경우 입원 검사 및 격리주의 안내문

대한민국에서는 중동지역 방문력이 있는 입국자가 입국 후 14일 이내에 발열과 호흡기증상이 있을 경우

메르스 감염 여부를 확인하고 감염이 전파되지 않도록 전문의료기관에서 검사와 치료를 시행하도록 정하고 있습니다.

قررت جمهورية كوريا إجراء الفحوص والعالج في المؤسسات العالجية المتخصصة على كل المسافرين إلى دول
الشرق األوسط في حالة إصابتهم بالحمى وإظهارهم األعراض التنفسية في غضون 14 يوما من عودتهم إلى كوريا للتأكد

من إصابتهم أو عدم إصابتهم بميرس ومنع انتقال العدوى.

ينطبق هذا اإلجراء على جميع الكوريين وزوار كوريا بغض النظر عن جنسياتهم.
نرجو منكم التعاون في إجراءات دخول المستشفى والعالج والفحوص حسب تعليمات رجال الرعاية الطبية والمسؤولين في مراكز الصحة العامة.

이 절차는 내국인 및 국내 방문하는 모든 외국인에게 동일하게 적용합니다. 의료진과 보건소 담당자의 안내에 따른 입원, 진료, 검사 등의 과정에 귀하의 협조를 부탁드립니다. 

메르스 검사와 치료는 입원 하에 시행됩니다.

ستجري فحوص طبية خاصة للتأكد من اإلصابة بفيروس ميرس وعالجها من خالل اإلقامة في مستشفى.

الحمى واألعراض التنفسية )سعال، بلغم، ضيق التنفس، التهاب الحلق وغيرها(
* برد أو ألم عضلي أو صداع أو قيء أو إسهال  قد تتطور إلى جانب األعراض المذكورة أعاله.

لالستفسارات ذات الصلة في أثناء العالج أو الفحوص أو العالج في الحجر الصحي: رقم الهاتف 1339 
)مركز االتصال التابع لهيئة السيطرة على األمراض والوقاية منها(

귀하는 메르스 감염여부 확인이 필요함을 알려 드립니다.

نبلغكم بضرورة تلقيكم فحوصا طبية خاصة للتأكد من اإلصابة أو عدم اإلصابة بفيروس ميرس.

중동 여행 후 입국

귀국 후 14일 이내

في غضون 14 يوما من العودة إلى كوريا

병원입원치료

الحمى واألعراض التنفسية
 الوصول إلى كوريا بعد السفر إلى

الشرق األوسط
العالج من خالل

اإلقامة في مستشفى
발열과 호흡기증상



※ تتحمل الحكومة الكورية كل تكاليف الرعاية الطبية والفحوص االختبارية ذات الصلة بميرس في أُثناء االستشفاء في غرفة العزل.
격리 입원 기간 동안 메르스 관련 입원 진료, 검사 비용은 대한민국 정부가 부담합니다. 

※ نرجو منكم استخدام رقم الهاتف 1339 الخاص بمركز االتصاالت التابع لهيئة السيطرة الكورية على األمراض والوقاية منها بشأن المضايقات خالل فترة االستشفاء في غرفة العزل.
격리치료 기간 동안 불편사항은 질병관리본부 콜센터 1339를 이용 바랍니다.

دليل اإلجراءات العامة في حالة الشك في اإلصابة بميرس

관할보건소 담당자가 귀하에게 임상 증상과 해외 방문력 등을 재확인 합니다.

سيسألكم المسؤولون في مراكز الصحة العامة المختصة أسئلة مفصلة حول األعراض السريرية وتاريخ الزيارات إلى الدول األجنبية. 2

중동지역 방문력이 있으면서 발열과 호흡기증상 등의 메르스 의심 증상으로 의료기관을 방문한 경우 보건당국으로 신고 됩니다. 

يتم إبالغ سلطات الصحة العامة الكورية بكل األشخاص الذين عادوا من الشرق األوسط وأظهروا أعراضا يُشك في أنها
تمثل إصابة بفيروس ميرس، بما فيها الحمى واألعراض التنفسية. 1

메르스 감염이 의심되는 경우 일반적인 절차 안내

•  담당의료진, 관할보건소 담당자, 구급차 이송요원 등은 감염이 의심되는 경우 면담, 접촉, 이송할 때 혹시 모를 감염으로부터 예방하기 

위하여 마스크, 보호복 등을 착용하게 되어 있습니다.  

•  전문의료기관으로 이송하기 위해 준비하는 동안 음압이 유지되는 별도의 공간(방, 텐트 또는 차량)에서 대기하게 될 수도 있습니다.

•  يرتدي رجال الرعاية الطبية والمسؤولون في مراكز الصحة العامة المختصة وسائقو سيارات 
اإلسعاف أقنعة ومالبس واقية وغيرها عندما يقومون باللقاء واالتصال والنقل من أجل حمايتهم 

من العدوى المحتملة.
•  في أثناء التحضيرات للنقل إلى الجهة الطبية المختصة، يمكنكم االنتظار في مكان منفصل يتم فيه 

الحفاظ على الضغط )غرفة أو خيمة أو سيارة(

감염 예방 조치들로 인해 두려워하지 않으셔도 됩니다.

ال حاجة للقلق من إجراءات الوقاية من العدوى

3
중동 지역을 다녀와서 대한민국에 입국한 후 14일 이내에 발열과 호흡기증상이 나타났다면 메르스 감염을 의심하여 다음의 절차를 따르게 됩니다.

إذا ظهرت حمى وأعراض تنفسية لدى أشخاص وصلوا إلى جمهورية كوريا بعد أن كانوا قد زاروا منطقة الشرق األوسط، وذلك قبل مرور 
14 يوما على وصولهم، يتم تصنيف أولئك ضمن المرضى المشكوك في إصابتهم بميرس، ومن ثم يتم تطبيق اإلجراءات التالية عليهم:

입원 및 접촉자 확인  إرسال األشخاص المشكوك في إصابتهم بميرس إلى مستشفى والتأكد ممن اتصلوا معهم
يقوم المسؤولون في مراكز الصحة العامة بنقلكم إلى سراير المرضى في مستشفيات خصصتها الحكومة بعد تقديم شرح لكم حتى تتلقوا 

فحوصا آمنة ورصد وعالج التطورات على نحو متخصص. 
귀하가 안전한 검사와, 전문적인 경과 관찰 및 치료를 받을 수 있도록 보건소 담당자가 설명 후 귀하를 국가지정 입원치료병상으로 이송합니다.

يقوم المسؤولون في مراكز الصحة العامة بإجراء لقاءات إضافية معكم للتعرف على َمن اتصلوا بكم بعد ظهور األعراض عليكم.
귀하에게 증상이 발생한 후 접촉한 분들에 대해 보건소 담당자가 확인하게 됩니다.

 검사 및 임상 관찰   الفحوص الطبية والرصد الطبي
بعد االستشفاء في غرفة العزل، تجري فحوص اختبارية خاصة للتأكد من اإلصابة بميرس )جمع ثالث عينات سريرية : عينة بلغم، 

ومسحة من الحلق، وعينة دم(.
격리입원 후에 메르스 진단 검사(객담, 인후도말, 혈액, 3개의 검체 채취)를 하게 됩니다.

إذا كانت نتائج الفحوص االختبارية عليكم إيجابية، فسيتم التعامل معكم حسب األعراض.
검사결과 양성이면, 메르스 환자에 준한 치료를 받게 됩니다.

إذا كانت نتائج الفحوص االختبارية سلبية، فسيتم إجراء فحوص اختبارية ثانية عليكم من خالل أخذ نفس األنواع من العينات السريرية 
السابقة الثالث، بعد مرور 48 ساعة على جمع العينات السريرية األولى.

검사결과 음성이면, 1차 검체 채취 후 48시간 후에 검사를 반복합니다.

* عادة يمكن التعرف على نتائج الفحوص االختبارية قبل مرور 24 ساعة على جمع العينات.

검체 채취 후 보통 24시간 이내에 검사결과를 확인 할 수 있습니다.  

퇴원  الخروج من المستشفى
إذا كانت نتائج الفحوص االختبارية الثانية عليكم سلبية أيضا، فسيكون من المؤكد أنكم غير مصابين بفيروس ميرس وبالتالي سيتم 

إخراجكم من المستشفى.
2차 검사결과 음성이면 메르스에 감염되지 않을 것으로 판단하고 퇴원하게 됩니다.
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