
19-حول كوفيدتعليمات  وثيقة

ساعدنا في مكافحة هذا المرض

2020 (ديسمبركانون األول) 21التاريخ: 

النقاط الرئيسية:

 ارتداء قناع/غطاء الوجه.

 المنزلفي  ابقى.

 .ابق على بعد ستة أقدام من اآلخرين

 في المنزل. ابق على اتصال مع طبيبك. كنفس إذا مرضت ، اعزل

 فقم بالحجر الصحي. كوفيدإذا تعرضت لـ ،

  العدوى لآلخرين. حتى نقل  هنالك امكانيةزال تإذا كنت مصابًا بالفيروس ، فال
 .بانك بصحة جيدة لو كنت تشعر

  لست وحدك. المساعدة متاحة.انت

إذا مرضت:

 هي:كوفيد األعراض األكثر شيوًعا لـ

 سيالن األنف

 حتقاناإل

 حمىال

 سعالال

 صداع الراس

 عياءاإل

 آالم العضالت أو الجسم

 فقدان حاسة التذوق أو الشم

 إلتهاب الحلق

 غثيانال

 سهالاإل

ابق في المنزل باستثناء عند الحصول على رعایة طبیة. یعاني معظم المصابین بـكوفید من مرض 
خفیف. یتعافى معظم الناس دون رعایة طبیة. 

اذهب إلى قسم الطوارئ إذا كانت لديك أعراض خطيرة:

 صعوبة في التنفس

 ألم أو ضغط في الصدر

 الحيرة

 عدم القدرة على االستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقًظا

 وجه أزرقالشفاه أو يكون لون ال 
ً
ا



. هذه القائمة ال تشمل جميع األعراض الخطيرة 19-كوفيدكون مصابًا بتقد  ,آخر شخصأنت أو ,الهاتف بأنك  ظفمو. أبلغ 911اتصل برقم 

 لمعرفة األعراض التي تثير القلق. بطبيبك الخاصالمحتملة. اتصل 

.. أخبرهم بأعراضك911. ال تذهب هناك دون اتصال. إذا كانت حالة طارئة ، فاتصل برقم إذا لم تكن األعراض خطيرة ، فاتصل بطبيبك

(:PCPن لديك مقدم رعاية أولية )إذا لم يك

 :يحتوي موقع إدارة الصحة في مقاطعة إيري على قائمة بمقدمي الرعاية األساسية الذين يستقبلون مرضى جدد 
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/FQHCPrimaryCareEC.pdf

 صحة المحلي أو الجمعية الطبية أو شركة التأمين الخاصة بك.بالنسبة للمقاطعات األخرى ، اتصل بقسم ال 
 :للمحاربين القدامى ، اتصل ب ,care/apply/application/introduction-https://www.va.gov/health 

877-222-8387أو االتصال على الرقم: 

استرح وتناول طعاًما جيًدا وابَق دافئًا واشرب الكثير من الماء. تحدث إلى طبيبك عن األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية. اعتني بنفسك.

 راقب أعراضك. احصل على الرعاية على الفور إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة.

 يرجى عدم االتصال بقسم الصحة لطرح أسئلة حول رعايتك. ابق على اتصال مع طبيبك.

:الصحي عزلاجراء ال، فيجب عليك  كوفيدإذا كنت مريًضا أو ثبتت إصابتك بفيروس 

أو بعد بداية األعراض ، تجنب االتصال بأفراد أسرتك اآلخرين والحيوانات األليفة. ابق في غرفة منفصلة. نم في  الفحصبعد  أيام 10لمدة 

ي غرفة منفصلة. استخدم حماًما منفصالً ، إذا أمكن. ال تشارك األغراض الشخصية ، مثل المناشف أو األواني. ال تذهب إلى أي مكان ، بما ف

 عندما تكون حول اآلخرين. ِد قناًعاارتذلك المدرسة أو العمل. 

 الصحي )انظر أدناه(. بإجراء العزلأخبر أسرتك وجهات االتصال الوثيقة بك 

على األقل.في كل مرة ثانية  20لمدة  مرات عديدةالجاري  اغسل يديك بالصابون والماء

ل الطاوالت ومقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة والمقابض قم بتنظيف وتطهير األسطح واألشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر )على سبيل المثا

 مع اآلخرين. ان الحمام مشتركوالمكاتب والمراحيض والحنفيات واألحواض(. قم بتضمين الحمام في حالة 

ن لديك منديل ورقي ، بعيًدا. اغسل يديك بالصابون والماء الجاري بعد لمس المناديل. إذا لم يكم برميه ورقي ثم قغِط السعال أو العطس بمنديل 

 فقم بالسعال أو العطس في مرفقك ، وليس يديك.

، ونظف جميع األسطح  مرات عديدةأقدام ، واغسل يديك  6، ارتِد قناًعا ، وابتعد عن اآلخرين بمقدار  العزل الصحيإذا اضطررت إلى ترك 

 التي تم لمسها.

ين. حماية الجميع كما لو أنهم قد يصابون بمرض خطير.لآلخر كوفيدحتى إذا كنت ال تشعر بالمرض ، يمكنك أن تنشر 

 :موجودة على CDC)) قبل مركز السيطرة على األمراض منالصحي متاحة ات حول العزل معلوم

 sick/isolation.html-are-you-ncov/if-2019https://www.cdc.gov/coronavirus/

الصحي: العزلإذا لم تكن مريًضا ولكن يجب عليك إجراء 

. ال تذهب إلى العمل أو المدرسة ، وال تجري المهمات أو تزور كوفيديوًما بعد آخر اتصال لك بشخص مصاب بفيروس  14ابق في المنزل لمدة 

 األصدقاء.

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww2.erie.gov%2Fhealth%2Fsites%2Fwww2.erie.gov.health%2Ffiles%2Fuploads%2Fpdfs%2FFQHCPrimaryCareEC.pdf__%3B!!FbAMfuZxW-9r!lfVD4QxlFz2nmBYYRBCdqvITLGndQZPZs370uceQOpqWk61XEDZglVhO10SDtDTOFdXgzCCZ%24&data=04%7C01%7CMichael.Merrill%40independenthealth.com%7Cc50b5eccfeb74a73cacf08d8a060babc%7C5137efc8cc49417fa7a2c37e43c9d02b%7C0%7C0%7C637435685039299809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gMDgz9NoiuWlAcsy09npqAfnSJpw1Bd3CMbi44glliQ%3D&reserved=0
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html


. في حالة حدوث أي من هذه الحاالت كوفيددرجة فهرنهايت( أو السعال أو ضيق التنفس أو أي أعراض أخرى لـ 100.4لحمى )إلعراض ا انتبه

، أخبر طبيبك.

إذا أمكن ، ابتعد عن اآلخرين في منزلك ، وخاصة األشخاص المعرضين لخطر كبير.

 أيام من آخر تعرض. 7إلى  5بعد فيد كوتشخيصي ل فحصاعتبارك إجراء  ضع في

على  مقاطعة إيري سكان فيقسم اإلبغير القادرين على العزل أو الحجر الصحي بأمان االتصال بطبيبهم ، أو االتصال اليجب على األشخاص 

 ( 716) 858-2929الرقم: 

:قمت بإجراء فحص كوفيدإذا 

 .إذا كانت لديك أعراض ، فابق في المنزل

 فابق في المنزل.كوفيدتصال بشخص مصاب بـإذا كنت على ا ،

 .خالف ذلك ، ارتِد قناًعا ، وابَق على بُعد ستة أقدام من اآلخرين ، وابَق في مجموعتك المنزلية

  ما ولم تظهر عليك أعراض ، فلن تحتاج إلى البقاء في المنزلعملية إلجراء  فحصكإذا تم

، ناقشها مع طبيبك الفحصعندما تأتي نتائج 

إذا لم يكن لديك طعام كاٍف ، أو كنت بحاجة إلى تأمين صحي ، أو مساعدة قانونية ، أو أي شيء آخر:

https://www2.erie.gov/health/coronavirusمجتمع على موقع إدارة الصحة بمقاطعة إيري: المتاحة للموارد التوجد قائمة ب

( أو خط www.211wny.org) 211 إذا كنت في عزلة أو في الحجر الصحي وتحتاج إلى مساعدة بشأن االحتياجات األساسية ، فاتصل بالرقم

 (716) 858-2929الرقم: على  19-كوفيدمعلومات 

...سلبيةت نتيجة الفحص إذا كان

كوفيد:اتصال بشخص مصاب بوكنت على 

  كوفيدبـ هنالك امكانية اصابتكزال تال 

  يوًما بعد أن رأيت الشخص 14ابق في المنزل لمدة.

:ولديك أعراض

تحدث إلى طبيبك. أثناء ظهور األعراض ، ابتعد عن 

العمل والمدرسة. ابتعد عن األماكن العامة األخرى. 

 .ضع في اعتبارك إجراء اختبار آخر

:أعراض وليس لديك

 :احِم نفسك كالعادة

 ابق على مجموعتك المنزلية. 

 ابق على بعد ستة أقدام من اآلخرين

  ِارتد  ً  قناعا

ية...إيجابت نتيجة الفحص إذا كان

ل , من جهة حكوميةتصااال اتجهل سيتصل بك متتبع

بإجراء أبلغ األشخاص الذين كنت على اتصال بهم. أخبرهم 
الصحي واالتصال بطبيبهم. أخبرهم أن يفكروا في  العزل

اجراء فحص كوفيد.الحصول على 

:المرض إذا كانت لديك أعراض
:ابق في المنزل حتى

 أنت تشعر بتحسن

  أيام منذ مرضك 10لقد مرت.
 لم يكن لديك حمى ليوم واحد.
  ساعة 24لم تتناول دواء الحمى لمدة.

:إذا لم يكن لديك أعراض

 أيام بعد االختبار 10المنزل لمدة ابق في.



: أو تريد إجراء فحص كوفيد اذا كنت بحاجة إلجراء فحص كوفيد

 إتصل بطبيبك.

https://erie.gov/covidtestsites: لدى إدارة الصحة في مقاطعة إيري قائمة بالمواقع في مقاطعة إيري

 /:you-near-site-test-coronavirus.health.ny.gov/find/https: والية نيويورك لديها أيضا قائمة

 شؤون المحاربين: يمكن للمحاربين القدامى االتصال بـ

https://www.va.gov/coronavirus-veteran-frequently-asked-questions/#covid-19-testing-at-va 

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات ، فاتصل بطبيبك أو المقاطعة أو الوالية:

؛ تتوفر خدمة الترجمة الفورية للغات األجنبية )مفتوح من ( 716) 858-2929:  19-كوفيد خط معلومات إدارة الصحة بمقاطعة إيري حول
 مساًء من السبت إلى األحد( 12:00صباًحا إلى  8:00مساًء من االثنين إلى الجمعة ومن  8:00صباًحا إلى  8:00

:اطرح سؤاالً عبر اإلنترنت على موقعأو ؛  1-888-364-3065: 19-وزارة الصحة لوالية نيويورك حول كوفيد خط معلومات

NYSDOH COVID-19 

 :على دكوفي يمكنك العثور على إجابات لألسئلة الشائعة حول

 إدارة الصحة في مقاطعة إيري:

coronavirus-19-covid-about-answers-and-questions-asked-https://www2.erie.gov/health/index.php?q=frequently

 https://coronavirus.health.ny.gov/homeوالية نيويورك: 

/nCoV/index.html-2019https://www.cdc.gov/coronavirus:  ية منهاالمراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقا
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The ILI/COVID Working Group of Western New York was formed in response to local variation in approach to the diagnosis and treatment of Influen-
za-Like-Illness and COVID-19 in the region. It is a collaborative effort of hospital systems, academic departments, independent practice associations, 
and insurers. The logos and signatures on this document represent the organizations’ support of this statement. 

Legal Notice and Disclaimer: Please note that the information contained in these resources does not establish a standard of care, nor does it consti-
tute legal or medical advice. These guidelines reflect the best available data at the time the information was prepared. The results of future studies 
may require revisions to the information in this guideline to reflect new data. This information is not int 22ended to replace individual provider clinical 
judgment in the care of their patients. Neither this workgroup, or any contributor to this effort, makes any representations or warranties, express 
or implied, with respect to the information provided herein or to its use. 
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