األشخاص المُ عرضون لخطر اإلصابة بمرض خطير جراء فيروس COVID-19
البالغون المسنون (من سن  60سنة فأكبر) والمصابون بحاالت صحية كامنة
تب ّين المعلومات المبكرة التي صدرت عن الصين ،حيث بدأ فيروس  ،COVID-19أن بعض األشخاص يكونون أكثر عرضة لخطر
اإلصابة باعتالل شديد جراء ذلك المرض .ومن بين هؤالء األشخاص:
المصابون بحاالت طبية مزمنة خطيرة مثل:

مرض القلب

.............................

البالغين المسنين

مرض السكري

مرض الرئة

إذا تفشى فيروس  COVID-19في مجتمعك ،فيمكن أن يستمر ذلك لفترة طويلة .ويُقصد بالتفشي إصابة عدد كبير من الناس
بالمرض فجأة .وحسب درجة حدة هذا التفشي ،قد يوصي مسؤولو الصحة العامة بإجراءات مجتمعية للحد من خطر تعرّض الناس
لفيروس  .COVID-19ويمكن لتلك اإلجراءات أن تبطئ انتشار المرض وتقلل من آثاره.
إذا كانت ضمن فئة األشخاص األكثر عُرضة لخطر اإلصابة باعتالل شديد جراء فيروس  COVID-19بسبب عُمرك أو ألنك مصاب
بمشكلة صحية خطيرة وطويلة المدى ،فمن المهم جدًا أن تتخذ إجراءات للحد من خطر إصابتك بالمرض.

استعد لفيروس  COVID-19اآلن
احتفظ بالمستلزمات في متناول يدك

@ochealth

@ochealthinfo

. .. ... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .

اتصل بمقدم الرعاية الصحية لطرح األسئلة
بخصوص الحصول عىل األدوية اإلضافية الضرورية
لتكون في متناول يدك تحس ًبا لتفشي فيروس
 COVID-19في مجتمعك وتحس ًبا لحاجتك للبقاء في
المنزل لفترة طويلة.

للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الرابط:
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
أو اتصل بخط اإلحالة الصحية (Health Referral
 )Lineلدى وكالة  OC Health Care Agencyعبر
الرقم .)800( 564-8448

إذا لم يكن في إمكانك الحصول
عىل المزيد من األدوية ،ففكِّر في
استخدام الطلب بالبريد.

تأكد من حيازتك لألدوية التي
ال تحتاج إىل وصفة طبية
والمستلزمات الطبية ،والتي
تُستخدم لعالج الحمى وغير ذلك
من األعراض.

اتخذ احتياطات يومية.
تجنب المخالطة اللصيقة
لألشخاص المرضى.

ِّ
نظف منزلك وطهِّ ره للقضاء
عىل الجراثيم.

أكثر من غسل اليدين
بالصابون والماء لمدة
 20ثانية عىل األقل.

إذا لم يتوفر الماء والصابون،
فاستخدم مطه ًرا لليد يحتوي
عىل نسبة  60%عىل األقل
من الكحول.

ً
وخاصة في
تجنب الزحام،
األماكن سيئة التهوية.

اغسل يديك بعد مالمسة
األسطح في األماكن العامة.

تجنب مالمسة وجهك
وأنفك وعينيك ،إلخ.

تجنب ،قدر اإلمكان ،مالمسة األسطح التي يكثر لمسها في األماكن العامة،
مثل أزرار المصعد ،ومقابض األبواب ،ودرابزين الد َرج ،ومصافحة الغير باليد،
ً
منديل أو ُكمك لتغطية يدك أو أصابعك إن كان عليك أن تلمس
إلخ .استخدم
شي ًئا ما.

إذا انتشر فيروس  COVID-19في مجتمعك ،فاتخذ احتياطات إضافية لتكون هناك مسافة بينك وبين
غيرك من األشخاصَ .
ابق في منزلك ألطول فترة ممكنة .فكِّر في طرق لجلب الطعام إىل منزلك ،عن طريق
عائلتك أو الشبكات االجتماعية أو التجارية.

ضع خطة تحس ًبا لمرضك.
استشر مقدم الرعاية الصحية للحصول عىل مزيد من المعلومات بخصوص مراقبة صحتك تحس ًبا لألعراض التي
تشير إىل اإلصابة بفيروس .COVID-19
داوم عىل التواصل مع غيرك هاتف ًيا أو عن طريق البريد اإللكتروني .قد تحتاج لطلب المساعدة من أصدقائك أو
عائلتك أو جيرانك أو موظفي صحة المجتمع ،إلخ ،في حالة مرضك.

حدد من يمكن أن يقدم لك الرعاية إذا ما مرض مقدم الرعاية المختص بك.

سيستطيع أغلب األشخاص التعافي من فيروس .COVID-19

انتبه لألعراض والعالمات التحذيرية الطارئة:
•انتبه لألعراض المحتملة لفيروس  ،COVID-19بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس .إذا شعرت كما لو كنت
مصاب ًا بتلك األعراض ،فاتصل بطبيبك.
•إذا أصبت بأي من العالمات التحذيرية الطارئة لفيروس  ،COVID-19فاطلب العناية الطبية فو ًرا (اتصل عىل .)911
تتضمن العالمات التحذيرية الطارئة لدى البالغين ما يلي*:

صعوبة التنفس أو ضيق
التنفس

األلم المستمر أو الضغط
المستمر في الصدر

التعرض لنوبة جديدة من تشوش
اإلدراك أو العجز عن التيقظ

ازرقاق الشفتين أو الوجه

*هذه القائمة هي عىل سبيل المثال ال الحصر .يرجى استشارة مقدم الرعاية إذا طرأ عليك أي عرض آخر شديد أو مثير للقلق.

@ochealth

@ochealthinfo

للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الرابط:
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
أو اتصل بخط اإلحالة الصحية (Health Referral
 )Lineلدى وكالة  OC Health Care Agencyعبر
الرقم .)800( 564-8448

