متحور دلتا لفيروس كورونا ()COVID-19
ما هو متحور دلتا؟

متحور دلتا هو ساللة فيروس كورونا ( )COVID-19السائدة اآلن ،وتُالحظ هذه الساللة في الواليات المتحدة .ويتميز بتغير في البنية
التركيبية للفيروس ما يُسهّ ل إصابة األشخاص بالعدوى مقارنة بالسالالت األخرى.

هل لقاحات فيروس كورونا ()COVID-19
التي نتلقاها فعالة ضد متحور دلتا؟

ما أعراض متحور دلتا؟

نعم ،جميع اللقاحات المتاحة حال ًيا في الواليات المتحدة
تقلل من احتمالية اإلصابة بمتحور دلتا أو أي متحور آخر من
فيروس كورونا ( ،)COVID-19أو اإلصابة الشديدة بالمرض،
أو دخول المستشفى أو الموت.

ً
اختالفا كبيرًا عن غيرها
أعراض متحور دلتا ليست مختلفة
من سالالت الفيروس؛ إال أنها قد تتسبب في زيادة سرعة
إصابة األشخاص بالمرض .تتضمن األعراض السعال ،وضيق
التنفس والحمى والقشعريرة وألم العضالت والصداع وألم
الحلق وفقدان حاسة التذوق أو الشم في اآلونة األخيرة.

هل يستطيع األشخاص المصابون بمتحور
دلتا ممن تلقوا التطعيم نقل المرض؟

من هو المعرض لخطر اإلصابة بالمرض أو
دخول المستشفى بسبب متحور دلتا؟

األشخاص الذين تلقوا التطعيم بشكل كامل أقل عرضة
لإلصابة بالعدوى ونشر الفيروس لغيرهم من األشخاص؛
وهؤالء األشخاص الذين تلقوا التطعيم وأصيبوا بفيروس
كورونا ( )COVID-19هم أقل عرضة لإلصابة بمرض شديد.
الذين تلقوا التطعيم ممن يكونون عىل اتصال وثيق بغيرهم
من األشخاص المعرضين لخطر أكبر (األشخاص الذين
يعانون من نقص المناعة ،أو الذين لم يتلقوا التطعيم) أو
المعرضين لمخاطر عالية بسبب حاالتهم المرضية ،اتخاذ
مزيد من االحتياطات.

األشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم أكثر عرضة لإلصابة بمتحور
دلتا والمرض أو دخول المستشفى.

ما أفضل طريقة لحماية نفسك من
متحور دلتا؟
تلقي التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك من المرض
بفيروس كورونا ( )COVID-19ونقل الفيروس لغيرك من
األشخاص.

احم نفسك واآلخرين:
تلق التطعيم
تلقي التطعيم وأكمل جرعتك الثانية في أقرب وقت ممكن! ابحث
عن موعد في  ،www.Othena.comأو اتصل بالخط الساخن لفيروس
كورونا ( )COVID-19في مقاطعة أورانج طل ًبا للمساعدة عىل 2000-
.834-714

االختبار
اخضع لالختبار إذا كنت تعاني من أعراض شبيهة بأعراض مرض
كوفيد (السعال ،وسيالن األنف ،والحمى) سواء تم تطعيمك أم ال أو
إذا كنت قل ًقا ألنك عىل اتصال وثيق بشخص آخر مصاب بفيروس
كورونا (:)COVID-19
أ .اتصل بمقدم الرعاية الصحية في منطقتك أو اطلب
مجموعة أدوات اختبار لتختبر نفسك في المنزل:
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing
ً
َ
مريضا.
ابق في المنزل إذا كنت
ب.
ج .اتبع توصيات االختبار الخاصة بالعمل/المدرسة

الوقاية
اتخذ احتياطات أخرى للحد من خطر اإلصابة بفيروس كورونا
( )COVID-19أو نقله لآلخرين:
أ .ارت ِد قناعً ا داخل األماكن المغلقة في األماكن العامة
ب .تجنب األماكن المزدحمة
ج .حافظ عىل التباعد البدني عند التواجد في مناطق غير جيدة
التهوية
د .اغسل يديك/استخدم ُمطهِّر اليد بانتظام
امسح ضوئ ًيا رموز
االستجابة السريعة
( )QRالتالية عىل
هاتفك المحمول
للتعرف عىل مزيد من
المعلومات عن:

قم بزيارة  COVIDVaccineFacts.comللتعرف عىل أخبار اللقاح .لمزيد من المعلومات عن متحور دلتا ،ابحث عن الموارد:

حقائق عن اللقاح

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention, CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
Kaiser Permanente: https://healthy.kaiserpermanente.org/northern-california/health-wellness/coronavirus-information/vaccine-learn/delta-variant
جامعة مينيسوتاhttps://nrcrim.org/vaccines/conversation-guides/conversation-guide-delta-variant :

االختبار

