
الزم المنزل عندما تكون 
مریًضا

تجنب مخالطة اآلخرین عن 
قرب

احصل على قسط كاِف من 
النوم وتناول وجبات متوازنة

یجب تغطیة أنفك وفمك بمندیل 
ورقي أو بكمك عند السعال أو 

العطس

اغسل یدیك دوًما بالماء 
والصابون أو استخدم كحول 

بنسبة 60% لفرك الیدین

تجنب مالمسة عینیك أو أنفك 
أو فمك إذا كانت یدك غیر 

مغسولة

احرص على تنظیف األسطح 
"التي تلمسھا بكثرة" 

وتطھیرھا

كیفیة الوقایة من 
تفشي المرض

 COVID-19 فیروس كورونا المستجد

6 أقدام

 باعتبارك مقدم للرعایة الصحیة، 
اتبع إرشادات معدات الحمایة 

الشخصیة أثناء رعایة المریض.

علیك البقاء في المنزل
• ال تذھب إلى العمل  

اتبع إجراءات االتصال العادیة  •  

اعزل نفسك عن اآلخرین
اعزل نفسك في غرفة منفصلة بالمنزل  •  

استخدم حمام منفصل إن أمكن  •  

أخطر مقدم الرعایة األولیة وإدارة 
الرعایة الصحیة التي تتبعھا

أخطر خدمات الرعایة الصحیة على الرقم    •  
 614-366-3689    

في حالة عدم التواصل مع مقدم الرعایة األولیة،   •   
اترك لھ خبًرا أن نتیجة االختبار جاءت إیجابیة    

تدرب على الوقایة
• یجب غسل الیدین كثیًرا.  

یجب تنظیف وتطھیر جمیع األسطح  •  
تجنب مشاركة أدواتك المنزلیة الشخصیة مع اآلخرین  •  

احصل على قدر من الراحة، وحافظ 
على مستوى الترطیب في الجسم

ال تجزع وراقب نفسك للوقایة من أعراض الجفاف 
(اإلصابة بالصداع، الدوار، نقص كمیة البول، جفاف 

الفم، الخ)

ما یتعین فعلھ في حال 
كانت نتیجة االختبار 

إیجابیة

 COVID-19 فیروس كورونا المستجد

6 أقدام

٦ϡ�Ωϗ�

في حالة ظھور أي أعراض تحذیریة 
طارئة، یجب الحصول على الرعایة 

الطبیة على الفور.
صعوبة في التنفس أو ضیق النفس  •  
آالم مستمرة أو ضغط على الصدر  •  

ارتباك جدید أو عدم القدرة على النھوض  •  
تحول الشفتین أو الوجھ إلى اللون األزرق  •  

اتصل بـ 911 أو بالعاملین في إدارة اإلسعاف 
الطبیة الخاصة وأبلغھم عن أعراض فیروس 

كورونا المستجد (COVID-19) قبل الوصول.

ما ھو المقصود بالحفاظ 
على المسافة االجتماعیة؟

 COVID-19 فیروس كورونا المستجد

التدرب على المسافة االجتماعیة اآلمنة
”"المسافة االجتماعیة" تمنع المرضى من مخالطة األًصحاء.  في فترات 

انتشار الجوائح واألوبئة مثل فیروس كورونا المستجد 
(COVID-19)، یجب أن یتدرب الجمیع على الحفاظ على المسافة 

االجتماعیة قدر اإلمكان ویجب اتخاذ اإلجراءات الوقائیة للمساعدة على 
وقف انتشار المرض.

6 أقدام

6 أقدام

6 أقدام

6 أقدام

إذا انتابتك أي من ھذه األعراض:
• ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 100 درجة فھرنھایت  

أو أكثر و   
أعراض الجھاز التنفسي، مثل السعال الجاف أو   •  

ضیق التنفس   

علیك البقاء في المنزل
ال تذھب إلى العمل  •  

اتبع إجراءات االتصال العادیة  •  

اتصل بطبیب الرعایة األولیة الخاص بك
• وإذا لم یكن لدیك أحد، یرجى االتصال بمركز اتصاالت   

والیة أوھایو الخاص بحاالت فیروس كورونا المستجد 
(COVID-19) على الرقم 614-293-4000 .

إذا انتابتك أي من األعراض، ال تذھب إلى 
المرفق الطبي من دون التواصل مع مقدم 

الرعایة الصحیة أوالً.

ما یتعین فعلھ 
إذا ظھرت علیك 

األعراض

في حالة ظھور أي أعراض تحذیریة 
طارئة، یجب الحصول على الرعایة 

الطبیة على الفور.
صعوبة في التنفس أو ضیق النفس  •  
آالم مستمرة أو ضغط على الصدر  •  

ارتباك جدید أو عدم القدرة على النھوض  •  
تحول الشفتین أو الوجھ إلى اللون األزرق  •  

اتصل بـ 911 أو بالعاملین في إدارة اإلسعاف 
الطبیة الخاصة وأبلغھم عن أعراض فیروس 

كورونا المستجد (COVID-19) قبل الوصول.

 COVID-19 فیروس كورونا المستجد

قد تظھر األعراض ما بین یومین (2) إلى أربعة عشر (14) یوًما من 
التعرض للمرض.

إذا ظھرت علیك األعراض، ال تجزع. تتحسن حالة معظم األشخاص 
من دون الحاجة إلى احتجازھم في المستشفى.

 COVID-19 فیروس كورونا المستجد

ھل یمكنك 
التعرف على 

األعراض؟

 الشعور بضیق
في التنفس

السعال الجاف ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 
100 درجة فھرنھایت أو أكثر

 100+
درجة 

أوفھرنھایت

في حالة ظھور أي أعراض تحذیریة 
طارئة، یجب الحصول على الرعایة 

الطبیة على الفور.
صعوبة في التنفس أو ضیق النفس  •  
آالم مستمرة أو ضغط على الصدر  •  

ارتباك جدید أو عدم القدرة على النھوض  •  
تحول الشفتین أو الوجھ إلى اللون األزرق  •  

اتصل بـ 911 أو بالعاملین في إدارة اإلسعاف 
الطبیة الخاصة وأبلغھم عن أعراض فیروس 

كورونا المستجد (COVID-19) قبل 
الوصول.


