
وينبغي أن يراقب مخالطو المريض 
من أفراد األسرة ومقدمي الرعاية 

ظهور أي أعراض، وأن يلتزموا بالحجر 
الصحي في المنزل لمدة 14 يوًما عىل 

األقل بعد 

آخر تعرّض لك لفيروس كورونا المستجد 
 .)COVID-19(

لتعلم المزيد حول كيفية الحجر 
الصحي، يرجى زيارة 

  .ochealthinfo.com/quarantine

االعتناء بشخص في 

المنزل إلصابته بفيروس كورونا المستجد 
 )COVID-19(

تقديم الدعم والمساعدة في االحتياجات األساسية  

كن عىل أهبة االستعداد وانتبه ألي عالمات تحذيرية  

  2020/27/8

عّين شخًصا ليتوىل مهام الرعاية عىل 
أال يكون ضمن الفئات األكثر عرضة 

لخطر  اإلصابة بمرض شديد نتيجة 
  .COVID

تعرّف عىل الفئات األكثر عرضة للخطر 

 بزيارة 

   .ochealthinfo.com/covidhighrisk

*ال تشتمل هذه القائمة عىل جميع األعراض المحتملة. 

اتصل عىل الرقم 911 أو اتصل بأقرب منشأة تقدم خدمات الطوارئ: وأخطرهم بأنك تحتاج إىل رعاية طبية لشخص مصاب بفيروس كورونا 
 .)COVID-19( المستجد

يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية )الطبيب( المختص بهم إلخباره بأي أعراض تعد شديدة أو تسبب لك القلق.  

المساعدة فيما يتعلق بإرشادات   
 مقدم الرعاية الصحية )الطبيب( 

الخاصة بإعطاء الدواء وتقديم الرعاية. 

تقديم الدعم في الحصول عىل الطعام، 
واألدوية، واالحتياجات الشخصية األخرى.

اجعل رقم هاتف مقدم 
الرعاية الصحية )الطبيب( 
المختص بهم في متناول 

اليد.  

راقب أعراضهم وتابعها. 
إذا ساءت األعراض، فاحصل عىل 

المساعدة الطبية عىل الفور.   

اطلب الحصول عىل العناية الطبية الطارئة إذا شهدت أيًّا من األعراض التالية:*  
صعوبة التنفس 

الضغط أو األلم المستمر في الصدر 

تشوش العقل المستجد  

عدم القدرة عىل االستيقاظ أو البقاء 
مستيقًظا 

ازرقاق الوجه أو الشفتين  

الصفحة 1 من 2  

حافظ عىل أن يلزم المرضى منازلهم 
وال يغادرونها إال لتلقي الرعاية الطبية 

العاجلة.  اتصل مسبًقا بمقدم الرعاية 

الصحية )الطبيب( المختص بهم إلخطاره 

بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 

   .)COVID-19(

المساعدة في االعتناء بالحيوانات 
األليفة. 

عليك أن تحد من أي مخالطة بين المريض 

وحيواناته األليفة.  



اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد )COVID-19( المجاني 
إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص في منزلك مصاب بفيروس كورونا المستجد )COVID-19( وكنت ترغب في 

إجراء اختبار، فيمكنك زيارة ochealthinfo.com/covidtest لمعرفة أين يمكنك إجراء االختبار. 

 )COVID-19( موارد فيروس كورونا المستجد
للحصول عىل المزيد من المعلومات حول المساعدة في الحصول عىل الطعام، أو فقدان الوظيفة، أو مشكلة 

  .together.ocgov.com في دفع اإليجار، أو الحصول عىل رعاية طبية، يُرجى زيارة

ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد )COVID-19( في المنزل  

اعزل أي شخص مصاب في غرفة أخرى 
بعيًدا عن اآلخرين داخل منزلك. إن أمكن، 

فاجعلهم يستخدمون حماًما منفصالً.   
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ارتِد غطاًء للوجه عندما تكون في نفس 
الغرفة أو بالقرب من الشخص المريض. 

وينبغي أن يرتدي الشخص المريض غطاًء 

للوجه )إن تمكن( عندما يكون بالقرب من 

اآلخرين.  

الصفحة 2 من 2  

تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية 
مثل األكواب، واألطباق، وأدوات المائدة، 

والشراشف.  

إذا كنت مضطًرا إىل مشاركة األماكن 
في المنزل، فتأكد من وجود تيار هواء 
جيد في  الغرفة. افتح النافذة لزيادة تيار 

الهواء.  

اغسل الغسيل وجففه جيًدا.  

تجنب لمس وجهك بيدين غير 
مغسولتين. 

تجنب دخول الزائرين إىل المنزل 
الذين ال يوجد سبب ضروري لدخولهم إليه.  

أكِثر من تنظيف وتطهير األسطح التي 
"يكثر لمسها" مثل الهواتف، وأجهزة التحكم 

عن بعد، والطاوالت، والحمامات، ومقابض 
األبواب.  

اغسل يديك كثيًرا بالصابون والماء لمدة 
ال تقل عن 20 ثانية.  


