
 

      

 
 

 

 مصدرك الموثوق لمعلومات الصحة العامة
 منھا والعودة المستشفى إلى الذھاب COVID-19 المستجد كورونا فیروس 

 قد تبدأ مشكالت.  قد یواجھ بعض األشخاص صعوبة في التنفس. من مرض خفیف COVID-19سیعاني معظم المصابین بفیروس كورونا المستجد 
 .وقد تتفاقم األعراض بسرعة.  صحیة خطیرة خالل األسبوع الثاني من الشعور بالمرض

 : األشخاص الذین یعانون مما یلي معرضون لخطر حدوث مشكالت صحیة خطیرة

 مرض الخالیا المنجلیة أو الذین یتناولون أدویة مسیالت الدم •
 الفشل الكلوي أو تلقي غسیل الكلى •
 الكبد، أو التھاب الكبدفشل الكبد، أو تلیف  •
، وزرع األعضاء أو نخاع العظام، وتناول أدویة الستیروید، أو فیروس نقص )العالج الكیمیائي أو اإلشعاعي(الذي یتلقون عالج السرطان  •

 )AIDS(اإلیدز )/HIV(المناعة البشریة 
 وجود حمل حالي أو الحمل الحدیث خالل األسبوعین األخیرین •
 داء السكري •
 لب الخلقیة، أو قصور القلب االحتقاني، أو أمراض الشریان التاجيأمراض الق •
 الربو، أو التھاب الشعب الھوائیة المزمن، أو انتفاخ الرئة، أو الساركوید •
 الشلل الدماغي، أو السكتة الدماغیة، أو إصابة الحبل الشوكي •

 .إلى المستشفى والعودة منھإذا كنت بحاجة إلى الحصول على رعایة طبیة، فاتبع ھذه اإلرشادات للذھاب 

 الذھاب إلى المستشفى •
o  إذا كنت تواجھ صعوبة في التنفس أو ألي حالة طبیة طارئة أخرى911اتصل بالرقم ،.   

  أبلغ خدمات الطوارئ أنك تعرضت لفیروس كورونا المستجدCOVID-19  . 
  قّدم إلى خدمات الطوارئ الطبیة)EMS ( نسخة من نموذج الحجر المنزلي"Home Quarantine " األخضر

 .  عند وصولھا
o إذا لم تكن حالة طوارئ: 

  اتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أو الخط الساخن الخاص بفیروس كورونا المستجدCOVID-19  على
 .للحصول على إرشادات) 216-299-1750(أیام أسبوعیًا على الرقم  7یومیًا، /ساعة 24مدار 

  ما إذا كان بإمكانك القیادة بنفسك بأمانإذا كانت لدیك سیارة، فقرر. 
  ًال تذھب إلى المستشفى دون أن یتصل بك أحد أوال. 

 مغادرة المستشفى •
o ھناك احتمال بأنك ال تزال ناقًال للمرض لآلخرین . 
o انتقل إلى الموقع الذي ستقیم فیھ. ال تتوقف في أماكن أخرى. 

 في حالة قیام شخص آخر بتوصیلك •
o  ال تستقل سیارات (انتقل بسیارة خاصة فقطLyft أو ،Uberأو سیارة أجرة، أو وسائل النقل العام ،.( 
o اجلس بعیًدا عن سائق السیارة. 
o  إذا كان لدیك أي منھما(یتعین علیك أنت والسائق ارتداء القفازات واألقنعة الجراحیة على الفم واألنف.( 
o سیارة؛ ال ینبغي تواجد ركاب آخرینینبغي أن تتواجد أنت والسائق فقط في ال. 

 تنظیف السیارة •
o ال تلمس األسطح أو المقابض في السیارة. 
o نظف األسطح والمقابض بعد المغادرة. 
o 4.2.2020 بمجرد اكتمال التنظیف، اغسل الیدین v1 


