
يف حالة وجود مريض يف املنزل 

• خصص غرفة نوم وحّمًما منفصلني للمريض، إذا كان ممكًنا. 

• اجعل املريض يتناول طعامه 
يف غرفته، واغسل أطباقه وأدوات املائدة الخاصة به باملاء الساخن واستخدم 

القفازات ذات االستخدام الواحد، إذا كان ممكًنا. 
• استخدم سلة مهمالت داخلها كيس مخصصة للمريض. 

• اغسل يديك )ملدة 20 ثانية عىل األقل( أو استخدم معقم يدين يحتوي عىل 
60% يف كثري من األحيان عىل األقل من الكحول اإليثييل. 

اطلب الحصول عىل العناية الطبية الطارئة إذا كنت تعاين من أيٍّ مام ييل:: 

• زرقة الشفاه أو الوجه  • أمل مستمر أو شعور بضغط يف الصدر   • صعوبة يف التنفس  

• عدم القدرة عىل االستيقاظ أو البقاء مستيقظًا  • شعور مستجد بالتشوش  

 .) *أبلغ 911 أو منشأة الطوارئ املحلية إذا كنت بحاجة إىل رعاية شخص مصاب أو قد يكون مصابًا بفريوس كورونا املستجد )

يُرجى االلتزام مبامرسة ما ييل للمساعدة عىل الوقاية من انتشار الفريوس: 

 • أكرث من غسل يديك باملاء والصابون ملدة 20 ثانية عىل األقل يف كل مرة ،
)استخدم معقم اليدين يف حالة عدم توفر املاء والصابون(. 

مارس التباعد االجتامعي وتجنب املخالطة املبارشة مع اآلخرين، وحافظ عىل مسافة 
فاصلة 6 أقدام معهم. 

• تجنب مالمسة عينيك، وأنفك، وفمك بيدين غري مغسولتني. 
استخدم قناًعا أو غطاء للوجه مصنوًعا من القمش لتغطية فمك وأنفك عند وجودك 

يف أماكن عامة أو بالقرب من أشخاص آخرين. 

• تجنب االتصال املبارش مع املرىض. 

• الزم البقاء يف املنزل إذا كانت لديك أعراض. 

• قم بتغطية فمك وأنفك مبنديل ورقي عند العطس، أو السعال، ثم تخلص من 
املنديل. 

 )19-COVID( مجموعة أدوات املوارد املجتمعية لفريوس كورونا املستجد

 ) ما تحتاج إىل معرفته عن فريوس كورونا املستجد )
األعراض 

هناك مجموعة متنوعة من األعراض التي تم اإلبالغ عنها. قد يستغرق ظهور األعراض ما بني 2 إىل 14 يوًما بعد تعرض الشخص للفريوس.. 

فيم ييل قامئة باألعراض التي تم اإلبالغ عنها: 

• الحمى أو القشعريرة 

• السعال 

• ضيق أو صعوبة يف التنفس 

•اإلرهاق 

آالم العضالت أو آالم الجسم 

• الصداع 

• الفقدان املستجد لحاسة التذوق أو الشم 

• التهاب الحلق 

• احتقان أو سيالن األنف 

• الغثيان أو القيء 

• اإلسهال 

*يُرجى استشارة مقدم رعايتك الطبية إذا كنت تعاين من أي أعراض شديدة تثري قلقك. 

الوقاية 

يُعتقد أن الفريوس ينتقل بشكل رئييس من شخص إىل آخر عند املخالطة املبارشة )يف نطاق مسافة 6 أقدام تقريبًا 
من بعضهم بعًضا(. وقد ينتقل عن طريق الرذاذ التنفيس عند السعال، أو العطس، أو تحدث الشخص 

( مع عدم ظهور أي أعراض عليهم.  املصاب بالفريوس. تشري بعض الدراسات إىل احتمل إصابة بعض األشخاص بفريوس كورونا املستجد )

• ارتِد قفازات ذات االستخدام الواحد ألغراض التنظيف والتطهري. 

• استخدم الصابون واملاء لتنظيف أي أسطح يكرث ملسها مثل الطاوالت، ومقابض 
األبواب، ومفاتيح اإلضاءة، وأسطح املطابخ، واملقابض، واملكاتب، والهواتف، ولوحات 
املفاتيح، ودورات املياه، والصنابري، وما إىل ذلك... وأي أسطح ناعمة مثل السجاد، 

والبسط، والستائر. 
• بالنسبة لألدوات اإللكرتونية، ضع يف اعتبارك وضع غطاء قابل للمسح واتبع تعليمت 

الرشكة املصنعة. 

بادر بالتطهري مبطهر منزيل مسجل لدى وكالة حمية البيئة األمريكية )EPA(، أو مبحلول مبيض 
مخفف، لالطالع عىل القامئة بادر بزيارة الرابط 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/ 
list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid19-. 

• اغسل املالبس، واملناشف، والبياضات، والعنارص األخرى. 

نظِّف منزلك وطهِّره 

اتبع التوصيات الخاصة بتنظيف منزلك وتطهريه للمساعدة عىل حمية األشخاص املعرضني لخطر أكرب وللمساعدة عىل الوقاية من انتشار الفريوس. فيم ييل بعض اإلرشادات التي أوصت بها مراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها )CDC(، للحصول عىل اإلرشادات التفصيلية كاملًة، اطلع عىل نرشة التنظيف والتطهري لألرس أو قم بزيارة الرابط 

https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html 



 :ملعرفة كيفية صنع غطاء الوجه الخاص بك، راجع النرشة يف قسم كيفية صنع أغطية وجه من القامش  أو بادر بزيارة الرابط*

https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html 

فيام ييل قامئة توصيات للمساعدة عىل الحفاظ عىل منط حياة صحي. 

• مارس الرياضة يوميًا 

• داوم عىل رُشب السوائل 

• حافظ عىل نظام غذايئ صحي 

• حافظ عىل روتني متبع 

اسرتخ وقلل من مصادر التوتر 

• خصص وقتًا لالسرتخاء 

• درب عقلك، وحافظ عىل االجتمعيات وتواصل مع 
اآلخرين 

• اعرف ما يتعني عليك أن تفعله إذا مرضت 
واألماكن التي ميكنك أن تتلقى فيها العالج 

• مارس منط نوم صحي 
• اخرج يف الهواء الطلق وحافظ عىل التباعد 

االجتامعي 

• خذ فرتة راحة من مشاهدة األخبار، أو قراءتها، أو 
االستمع إليها 

• اطلب املساعدة عند الحاجة 
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قناع/غطاء الوجه املصنوع من القامش: 

 استخدم قناع أو غطاء الوجه املصنوع من القمش للمساعدة عىل حمية اآلخرين. قد يساعد ارتداء غطاء الوجه املصنوع من القمش عىل منع انتشار فريوس كورونا املستجد 

( عند ارتدائه بشكل صحيح.  (

• تأكد من قدرتك عىل التنفس من خالل غطاء الوجه. 

• ارتده يف أي وقت ستوجد فيه يف األماكن العامة. 

• بادر بتغطية فمك وأنفك بالكامل، وتأكد من عدم وجود فجوات عىل الجانبني. 

• تجنب ملس الكممة أو غطاء الوجه، وإذا فعلت ذلك، فاغسل يديك بعدها. 

 .) هناك عوامل مختلفة تزيد من خطر إصابتك مبرض شديد من  فريوس كورونا املستجد )

• العمر: بني فئة البالغني، يزداد خطر اإلصابة بدرجة شديدة من املرض مع تقدم 
العمر، وكلم زاد العمر، زاد الخطر. كانت مثاين من كل عرش وفيات ُمبلغ عنها 

( يف الواليات املتحدة من  إثر اإلصابة بفريوس كورونا املستجد )
البالغني يف الفئة العمرية 65 عاًما أو أكرب. ويكمن الخطر األكرب يف األشخاص 

الذين يبلغون من العمر 85 عاًما أو أكرب. 
• حاالت موجودة مسبًقا: تزيد بعض الحاالت مثل مرض الكىل املزمن، ومرض 

االنسداد الرئوي املزمن، والسمنة، ومرض فقر الدم املنجيل، وداء السكري من النوع 2، 
وأمراض القلب الخطرية، واألشخاص الذين يعانون من ضعف املناعة من خطر اإلصابة 
بدرجة شديدة من املرض. ومن بني الحاالت األخرى التي قد تزيد من خطر اإلصابة 

بدرجة شديدة من املرض ولكن تتوفر بيانات محدودة عنها هي الربو، والتليف الكييس، 
وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد وغريها. 

الفئات األكرث عرضة للخطر 

• اغسلها بعد االستخدام واتركها تجف متاًما. 

ال تستخدمها مع األطفال األقل عمرًا من عامني )2(، أو أي شخص يعاين من صعوبة يف 
التنفس، أو غري قادر عىل إزالة الكممة دون مساعدة. 

• عند خلع القناع، ال تتعامل معها إال عن طريق حلقات األذن أو الرشائط املوجودة 
خلف رأسك، أطِو الزوايا الخارجية مًعا واغسلها. 

البقاء بصحة جيدة جسديًا وعاطفًيا: 

( عىل حياتنا بعدة طرق. قد يصعب التكيف مع تغيريات منط الحياة مثل العمل من املنزل، والبطالة املؤقتة، والتعلم عن  لقد أثرت جائحة فريوس كورونا املستجد )
بعد لألطفال، واألنشطة االجتمعية املحدودة. 

للحصول عىل معلومات وموارد إضافية، ال ترتدد يف زيارة 
https://www.AMITAhealth.org/covid19-/ 

*مقتبس من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 
https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/index.html 


