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وس كورونا المستجد (كوف�د �ي الرعا�ة19-ف�ي  ): إرشادات لُمقدِّ

 الخطة 
ي �شخص ض لخطر أع� إذا كنت تعتيف  ، ف�جب عل�ك: 19-للمرض الشد�د �سبب كوف�د ُمعرَّ

ور�ة؛ �ي  • ي متناولك  االتصال بمقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص به لطلب الحصول ع� كم�ة إضاف�ة من األدو�ة ال�ف
تكون �ف

ة ط��لة.  ل لف�ت ف ي الم�ف
ي حالة احت�اجك أنت وأحبائك إ� البقاء �ف

 �ف

�د.  •  إذا لم تتمكن من الحصول ع� أدو�ة إضاف�ة، مراعاة استخدام طلب األدو�ة ع�ب ال�ب

ها) لعالج ال • ي ال �ستلزم وصفة طب�ة (المناد�ل وغ�ي ح� التأ�د من حصولك ع� األدو�ة والمستلزمات الطب�ة اليت
 واألعراض األخرى. 

، وعالج سلس البول، وغس�ل ال��، والعنا�ة   • ف ي من المستلزمات الطب�ة (األ�سجني
التأ�د من حصولك ع� ما �ك�ف

 بالجروح) ووضع خطة احت�اط�ة للحصول ع� الم��د. 

ي متناول َمن تحبهم.  •
 التأ�د من وجود مواد غذائ�ة غ�ي قابلة للتلف �ف

تحد�د األشخاص الذين �مكنهم رعا�ة َمن تحبهم إذا أصبت بالمرض. وكن ع� اتصال مع اآلخ��ن عن ط��ق الهاتف أو  •
ي 

ي المجال الص�ي �ف
ف �ف انك، والعاملني . وقد تحتاج إ� طلب المساعدة من أصدقائك، وأ�تك، وج�ي ي

ويف �د اإلل��ت ال�ب
 المجتمعات المحل�ة، وما إ� ذلك. 

 اتصال لحاالت الطوارئ.  إ�شاء قائمة جهات •

الحصول ع� أقنعة وجه وقفازات �مكن التخلص منها الستخدامها إذا مرض الشخص المقرب لك. (�مكنك االطالع ع�  •
 م��د من المعلومات أسفل قسم "المراقبة"). 

 اتخذ التداب�ي الوقائ�ة

راحرص ع� نظافة بيئة الرعا�ة.  • ف وطهِّ ي تتعرض للمس باستمرار (مثل الطاوالت، ومقابض  نظ� األش�اء واألسطح اليت
واتف المحمولة). اطلع ع� األبواب، ومفاتيح اإلضاءة، والمقابض، والمكاتب، والمراح�ض، والحنف�ات، واألحواض، واله

لة لدى  وس كوف�د (EPA, Environmental Protection Agency)وكالة حما�ة البيئةالمطهرات الُمسجَّ ي تقتل ف�ي -اليت
19. 

ا بالماء والصابون لمدة  • �  بعد تنظ�ف أنفك، أو السعال، أو العطس، أو التواجد  ثان�ة ع� األقل، 20اغسل �َد�ك كث�ي
ً
خاصة

ي مكان عام. 
 �ف

ف  • ك�ي ا لل�َدين �حتوي ع� ال�حول ب�ت ي حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم�
 % ع� األقل. 60�ف

ب لمس وجهك، وأنفك، وعيَن�ك.  •  تجنَّ

ي األما�ن العامة، مثل أزرا •
ا �ف � ب لمس األسطح الملموسة كث�ي ر المصاعد، ومقابض األبواب، والدراب��ن، والمصافحة  تجنَّ

ء.  ي
م القم�ص لتغط�ة �دك أو إصبعك إذا اضطررت إ� لمس أي �ش

�
 أو ك

ً
 بال�د، وما إ� ذلك قدر اإلمكان. واستخدم مند��

ل؛ سواء عن ط��ق أ�تك، أو ا • ف ي طرق إلحضار الطعام إ� الم�ف
ر �ف

�
ي حالة الحاجة إ� م��د من الطعام، فك

لشبكات �ف
 االجتماع�ة أو التجار�ة. 
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 المراقبة 
ي حالة الشعور بتطور األعراض،   19-انتبه إ� أعراض كوف�د •

ي التنفس. و�ف
ي �شمل الح�، والسعال، وضيق �ف المحتملة، اليت

 اتصل بطبيبك. 

وس كوف�د • ي تدل ع� اإلصابة بف�ي ، فالتمس الرعا�ة 19-إذا ظهر ع� الشخص الذي ترعاە عالمات تحذير الطوارئ اليت
ا. تتضمن عالمات تحذي : الطب�ة فور� ف ما ��ي ي البالغني

 ر الطوارئ �ف

o ي التنفس
ي التنفس أو ضيق �ف

 صع��ة �ف
o  ألم متواصل أو شعور بالضغط ع� الصدر 
o  اضطراب جد�د أو عدم القدرة ع� االست�قاظ 
o ي الشفاە أو الوجه

 زرقة �ف

م الرعا�ة الطب�ة الخاص بك ف�ما �خص أي أعراض أخرى ة  (هذە القائمة ل�ست شاملة. ُير�ب استشارة ُمقدِّ شد�دة أو مث�ي
 للقلق). 

ي من عدوى الجهاز التنف�ي 
 إذا كان الشخص الذي تهتم به �عاىف

ي تو�ي بها  •  مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها إذا ظهرت أعراض ع� الشخص الذي تهتم به، فاتخذ التداب�ي الوقائ�ة اليت
)CDC, Center for Disease Control(  ي

�ي الرعا�ة �ف ، وُمقدِّ ف كاء الحم�ميني ل، وال�ش ف أي مكان غ�ي أما�ن   ألفراد الم�ف
وس كوف�د ي  19-الرعا�ة الصح�ة يوجد به م��ض ظهرت عل�ه أعراض اإلصابة بف�ي

ا أو م��ض �ف وثبتت إصابته معمل��
 مرحلة الفحص. 

ي حالة عدم توفر أ��� من قناع واحد، فأعطه للشخص الذي  �جب عل�ك وع� الشخص الذي تهتم به ارتداء قناع وجه.  •
و�ف

  تهتم به. 

ي مكان الرعا�ة، وذلك عن ط��ق وجود مك�ف هواء أو نافذة مفتوحة، إذا سمح احرص  •
ع� تدفق الهواء بصورة ج�دة �ف

 الطقس بذلك. 

ي تقد�مها.  •
ف الشخص الذي تقدم له الرعا�ة، واستمر �ف  احرص ع� إبقاء أ��ب مسافة ممكنة بينك و�ني

o ف الشخص الذي ترعاە إ� الحد ا ل من نقل األش�اء بينك و�ني
�
 من  قل

ً
، من خالل تقد�مها ع� صين�ة طعام بد� ألديف

  �سل�مها له وأخذها منه منفردة بال�َدين. 

o  .ي فمه
 من وضعه �ف

ً
ي �دە بد�

 أعطه ترموم�ت ق�اس حرارة �ف

o  .عند التحدث إل�ه، ِقف ع� ُبعد ست أقدام 

ا، احرص ع� بقاء الشخص الم��ض الذي تهتم • ة المرض، و�ذا كان ذلك ممكن� ي غرفة نوم واحدة بمفردە،  خالل ف�ت
به �ف

ا، إن أمكن ذلك.  ا خاص� ص له حمام�    وخصِّ

ل.  • ف ي الم�ف
ا قبل أن �ستخدمها أي فرد آخر �ف    عند تنظ�ف غرفته، احرص ع� تطه�ي جميع األسطح وتنظ�فها بالدعك ج�د�

ات�ج�ات الحد من الخطر دون معدات الوقا�ة الشخص�ة    إس�ت

ي من عدوى الجهاز التنف�ي هو استخدام  إن أول خط دفاع عند رعا�ة شخص
 personal protective equipmentمقرب �عايف

)PPE .ي الوجه، أو القفازات، أو المعطف
 PPEومع ذلك، قد ال تتوفر  ، معدات الوقا�ة الشخص�ة) �شكٍل صحيح، مثل القناع، أو وا�ت

ات�ج�ات التال�ة لن تحم�ك بنفس قدر حما�ة  ع� نطاق واسع.  وسلوك�ات مكافحة   PPE، و�جب أال تحل محل PPEوالحظ أن اإلس�ت
 العدوى الدق�قة. 
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ي الغرفة. إذا لم تتوفر أقنعة،  •

ي أثناء تواجدك �ف
ي تغط�ة السعال �ف

 اطلب منه تغط�ة   فساعد الشخص الذي تهتم به �ف
ً

فمث�
ل من 

�
وس المعد�ة، ول�نه قد �قل السعال باستخدام مند�ل رأس، أو مال�ة، أو بطان�ة. هذا لن ُيوِقف ��ش ج��ئات الف�ي

 مسافة انتشارها. 

•  
�
ي استخدام أ��اس قمامة، وأ��اس بالست�ك�ة، ولفافات ساران. إذا لم �كن لد�ك معطف

ا، ففكر �ف باستخدام أ��اس ا واق��
�ك ور�طها ب�حكام حول خ�ك، ثم استخدام ك�س قمامة آخر للجزء العلوي 

�
القمامة، �مكنك تقطيع فتحات إلدخال رجل

ل بمال�سك أو  من جسمك.  ف ي الم�ف
ي ترتديها بعد التعرض للشخص  واحذر لمس األثاث، أو األجسام األخرى �ف األغط�ة اليت

  الذي ترعاە والتعامل معه. 

ي مكان منفصل.  •
ا وأحذ�ة إضاف�ة للتغي�ي بينها، وضعها �ف وعند مغادرتك مكان الرعا�ة أو االنتهاء من رعايتك أح�ف مال�س�

ي ك�س القمامة  لهذا اليوم، غ�يِّ مال�سك وحذاءك، وارتِد المال�س النظ�فة والحذاء اآلخر، وَضع المال
�س الملوثة �ف

ي أي مكان آخر) حيت يتحسن الشخص الذي تهتم به.  لغسلها. 
ي أثناء تقد�م الرعا�ة (ال ترتدە �ف

و�ذا أمكن، فارتِد حذاء �ف
ي الهواء الطلق لمدة 

ي ذلك نعل الحذاء قبل استخدامه مرة  72و�مجرد تحسنه، اترك الحذاء �ف
ساعة ثم نظفه بمطهر، بما �ف

  أخرى. 

خلع المال�س الملوثة، مثل المعطف أو معدات الوقا�ة األخرى (مثل أ��اس القمامة)، اسحبها من الرقبة واأل�تاف  عند  •
ي ك�س قمامة  بلمس الجزء الداخ�ي فقط. 

ي ُ�ستخدم مرة واحدة (مثل القفازات والمعطف) �ف وتخلص من كل األش�اء اليت
   لرعا�ة. وأغلقه ب�حكام، واغسل كل المال�س بعد انتهاء ن��ة ا

�ل، �مكنك استخدام قفازات غسل الصحون.  • ي حالة عدم وجود قفازات من الالتكس أو الن�ت
وتخلص منها بعد �ف

، قدر اإلمكان. ع� سب�ل المثال، احمل  االستعمال.  ف واحرص ع� اإلمساك باألش�اء المتسخة دون لمسها ب�َد�ك عار�َتني
ي سلة غس�ل. و�عد استخدامه

ا بالماء والصابون. (مالحظة: ال تضع المال�س أو المال�ات المتسخة �ف رها واغسلها ج�د� ا، طهِّ
 .(

ً
ها أو� ي سلة غس�ل اسُتخدمت قبل ذلك لحمل األش�اء الملوثة دون تنظ�ف السلة وتطه�ي

  األش�اء المغسولة �ف

ا،  • ا مطهر�
�
ف إذا لم تجد منظف ك�ي ي كحول أيزو�رو���ي ب�ت

وس.  % أو 60فاستخدم منشفة ورق�ة مغموسة �ف و�مكن  أ��� لقتل الف�ي
 . ي

ي إضا�ف
ئ والصابون بعد التطه�ي كإجراء وقايئ   استخدام الدعك بالماء الدا�ف

• ، ف اؤها من متاجر األدوات، أو  إذا لم �كن لد�ك واٍق للوجه أو معدات حما�ة العني ي �مكن �ش فابحث عن نظارات الوقا�ة اليت
ي المعامل أو أعمال الحد

ي ال تعيق الرؤ�ة. فإن الهدف هو نظارات السالمة المستخدمة �ف ف اليت �قة، أو حيت نظارات العيَنني
ورة عدم لمس عيَن�ك.  وس، وقد �كون ذلك بمثابة تذك�ي ب�ف ف الف�ي ا مع خلق حاجز بينك و�ني هذە  الحرص ع� الرؤ�ة ج�د�

وس، ول�نها قد تحد من حجم التعرض.    المعدات لن تح�ي عيَن�ك من التعرض للف�ي

 معلومات إضاف�ة

 للحصول ع� م��د من المعلومات.  www.coronavirus.wa.govأو  www.doh.wa.gov/coronavirusتفضل ب��ارة 

�ب االتصال بالرقم  غط ع� المفتاح # عند سماع الرسالة. خطوط الهاتف والض 0127-525-800-1إذا كانت لد�ك أي أسئلة، ف�يُ
ا إ� الساعة   6مفتوحة كل يوم من الساعة  جمة الفور�ة ع� الهاتف. ُير�ب ذكر لغتك عندما   10صباح� مساًء. وتتوفر خدمات ال�ت

جم الفوري. و�النسبة إ�  األسئلة المتعلقة  �جيبك شخص ع� الهاتف. وس�ستغرق األمر دق�قة واحدة حيت يتم توص�لك بالم�ت
وس كوف�د م الرعا�ة الصح�ة الخاص بك. 19-بصحتك، أو اختبار ف�ي   ، أو نتائج االختبارات، ُير�ب االتصال بُمقدِّ
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