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وس كورونا )كوفيد ا بمرض فير
ً
 (؟19-هل أنت مريض وتظن أنك قد تكون مصاب

 

 هذه المعلومات موجهة لألشخاص الذين:

 19-إيجابية، أو كانوا على مقربة من شخص مصاب بكوفيد 19-كانت نتيجة اختبار إصابتهم بكوفيد  

 يعانون من حمى، أو سعال، أو صعوبة في التنفس 
 

 اإلصابة بالعدوى تحتاج إلى أن تكون قريبًا من شخص مريض. وهذا يعني:
 19-أنك تعيش في المنزل نفسه الذي يعيش فيه شخص مصاب بكوفيد 

 م الرعاية لشخص مريض بكوفيد أنك  19-تقد ِّ

  أقدام منه 6دقائق مع شخص مريض وتكون على بُعد أقل من  10أنك تقضي أكثر من 

 قد عطس أو سعل في اتجاهك، أو قب لك، أو شاركك الطعام. 19-أنَّ شخًصا مريًضا بكوفيد 
 

 19-عالمات اإلصابة بكوفيد
ي التنفس. إذا كنت قريًبا من شخص مصاب بكوفيدهي الحىم،  19-عالمات اإلصابة بكوفيد

 
ولديك أعراض حىم، أو  19-والسعال، وصعوبة ف

ي التنفس، فربما تكون مصاًبا بكوفيد
 
. اتصل بطبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إىل الخضوع الختبار اإلصابة. إذا كانت 19-سعال، أو صعوبة ف

ِبع الخطوات التالية.  19-ن أنك ربما تكون مصاًبا بكوفيدإيجابية، أو تظ 19-نتيجة اختبار إصابتك بكوفيد
ّ
 ولكنك لم تخضع لالختبار، فات

 الزم المنزل وال تخرج إال للحصول على الرعاية الطبية

ل وعدم الخروج إال للحصول عىل الرعاية الطبية. وال تذهب للعمل، أو المدرسة، أو أي مكان آخر. وتجنب استخدام الحافلة، عليك لزوم  المن  

 أو مشاركة المواصالت، أو سيارات األجرة. 

 ابتعد عن األشخاص اآلخرين والحيوانات األليفة في منزلك.

  ي حجرة واحدة
 
ا إن أمكنك، أو األشخاص: يجب البقاء قدر اإلمكان ف

ً
لك. استخدم حّماًما مختلف ي من  

 
ا عن األشخاص اآلخرين ف

ً
وبعيد

كة داخل الحّمام قبل كل استخدام وبعده. هذا يشمل مقابض األبواب، والحوض، وقاعدة المرحاض.  م األسطح المشنر
ّ
 عق

 ي أثناء مرضك. وحاول
 
ا مع الحيوانات األليفة ف

ً
ي وقت

ي  الحيوانات األليفة: يجب أال تقض 
 
أن تطلب من شخص آخر مساعدتك ف

ي أثناء مرضك. إذا لم تتمكن من الحصول عىل المساعدة، فاغسل يديك قبل لمس حيواناتك األليفة 
 
االعتناء بحيواناتك األليفة ف
ا إن توفر. 

ً
 وبعدها. وارتِد قناع

 

 اتصل بطبيبك أوالً، وال تذهب إليه من تلقاء نفسك 

ه أنك مصاب، أو ربما تكون مصاًبا، بأعراض كوفيدإذ ، فاتصل بطبيبك وأخنر ي . فهذا سيمكنه من اتخاذ اإلجراءات 19-ا كان لديك موعد طبر

 الالزمة للحرص عىل سالمة اآلخرين عند ذهابك. 

 ارتِد قناًعا )إن توفر(

ا عندما تكون قريًبا من الناس أو الحيوا
ً
ي ارتِد قناع

 
كائك ف نات األليفة. وإذا لم تتمكن من ارتداء قناع بسبب صعوبة التنفس، فيجب عىل شر

اب منك.  ي الغرفة أو السيارة نفسها. ويجب عليهم ارتداء قناع إذا اضطروا لالقنر
 
ل عدم مشاركتك ف  المن  
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 غط ِ فمك عند السعال والعطس

 بالماء والصابون لمدة 
ً
ة ي سلة المهمالت ثم اغسل يديك بعدها مباشر

 
 فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس. وتخلص من المنديل ف

ِّ
غط

 ثانية عىل األقل.  20

ي يديك بأكملهما  %60إذا لم تتمكن من غسل يديك، فبإمكانك استخدام جل يدين يحتوي عىل 
 
وادعكهما عىل األقل من الكحول. ضع الجل ف

، فاألفضل استخدام الماء والصابون.  ان. إذا رأيت يديك متسختي  
ّ
 مًعا حبر تجف

 ال تشارك األغراض مع اآلخرين في المنزل

لك. واغسل كل أغطية الفراش  ي من  
 
ال تشارك الطعام، أو األطباق، أو المناشف، أو الفراش مع األشخاص اآلخرين أو الحيوانات األليفة ف

 ى بالماء والصابون بعد استخدامها. واألغراض األخر 

ف يديك باستمرار  نظ ِ

ا بالماء والصابون لمدة  ً ف يديك بجل اليدين الذي يحتوي عىل  20اغسل يديك كثن 
ِّ
 %60ثانية عىل األقل. إذا لم يتوفر الماء والصابون، فنظ

ان. إذ
ّ
ي يديك بأكملهما وادعكهما مًعا حبر تجف

 
، فاألفضل استخدام الماء والصابون. عىل األقل من الكحول. ضع الجل ف ا رأيت يديك متسختي  

 وال تلمس عينيك، وال أنفك، وال فمك، حبر تغسل يديك. 

 نظ ف جميع المناطق المعرضة "للمس كثيًرا" يوميًا

ا هي الطاوالت، والمناضد، واألبواب، والمراحيض، والهواتف، ولوحات المفاتيح، واأل  ً ي تتعرض للمس كثن 
حرص جهزة اللوحية. االمناطق البر

ِبع التعليمات. سي
ّ
ف أو مناديل مبللة وات

ِّ
از، أو سوائل الجسم. واستخدم بخاخ منظ ا عىل تنظيف األماكن الملوثة بالدماء، أو النر

ً
ك ملصق خأيض نر

ي حاجة إىل ارتداء قفازات أم ال. احرص عىل تدفق الهواء ج
 
ا إىل المكان الذي تنظالتعليمات بالطريقة اآلمنة للتنظيف، وما إذا كنت ف

ً
ي يد

 
فه ف

 أو تشغيل مروحة. 
ً
 أثناء التنظيف؛ بفتح النافذة مثال

 تتبَّع مراحل الشعور بالمرض

ه بأنك ربما تكون مصاًبا بكوفيد ي التنفس، وأخنر
 
 عند شعورك بمزيد من التعب؛ مثل صعوبة ف

ً
ة . وارتِد 19-احرص عىل االتصال بالطبيب مباشر

ي منع إصابة المرض  اآلخرين. 
 
ا، إذا توفر، قبل الذهاب للطبيب. فهذا من شأنه أن يساعد ف

ً
 قناع

ا وتحتاج إىل االتصال 
ً
ا جد

ً
ي من عالمات كوفيد911برقم وإذا كنت مريض

ثك عىل الهاتف بأنك تعان 
ِّ
ا عندما يأتون 19-، فأخنر محد

ً
. ارتِد قناع

 الصطحابك، إذا تمكنت من ذلك. 

 لمناقشة وضعك طلب من طبيبك االتصال بإدارة الصحة المحلية أو التابعة للواليةا
ا قبل 19-، فأخنر الُمرسل أنك ربما تكون مصاًبا بكوفيد911إذا كانت لديك حالة طبية طارئة وتحتاج إىل االتصال برقم 

ً
. وإذا أمكن، فارتِد قناع

 وصول طاقم الخدمات الطبية الطارئة. 

 متى يمكنك معاودة االقتراب من الناس

ل وابتعد عن الناس لمدة 19-إذا كنت مصاًبا بكوفيد ساعة عىل شفائك من الحىم وشعورك بالتحسن،  72أيام أو لحي   مرور  7، فالزم المن  

 أيهما كان أطول. 

ي التنفس ولكن لم تكن نتيجة اختبار إصابتك بكوفيد
 
ل  19-إذا كنت مصاًبا بحىم مصحوبة بسعال أو صعوبة ف وابتعد عن إيجابية، فالزم المن  

 ساعة عىل شفائك من الحىم وشعورك بالتحسن.  72الناس لحي   مرور 
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