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 )Coronavirus Disease (COVID-19)) (19-مرض فیروس كورونا (كوفید
Care Instructions) (UCC)تعلیمات العنایة بعد مغادرتك لقسم الطوارئ أو مركز العنایة الطارئة 

After You Leave the Emergency Department or Urgent Care Centre (UCC)( 
الخاص بك وتعافیك من   19-ال تحتاج إلى البقاء في المستشفى. بإمكانك البقاء في منزلك أثناء انتظارك نتائج فحص كوفید

 المرض. 

 :)  Call 911 if youإذا: ( 911اتصل بالرقم 
 أصبت بصعوبة جدیدة بالتنفس أو إذا ازدادت سوءاً  •
 أصبت بألم جدید في الصدر أو ازداد سوءاً  •
 مرتبكاً وال تفكر بوضوح كنت  •
 في حالة إغمائك (فقدان الوعي)  •

 Callأو اطلب الرعایة الطبیة إذا: ( 811على الرقم  Health Linkاتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أو بـ 
your healthcare provider or Health Link at 811 or get medical care if (: 

 یوم 14إلى  7في غضون لم تتحسن األعراض التي تشعر بھا  •
 إذا بدأت بالتحسن ومن ثم ساءت حالتك  •
 إذا كنت تعتقد بأن دوائك غیر فعّال أو بأنھ یتسبب لك بآثار جانبیة  •
 إذا كنت تعاني من عالمات وأعراض الجفاف مثل:  •

o  الجفاف الشدید للفم
o  إخراج كمیة قلیلة فقط من البول
o  الشعور بالدوخة

:)  Call your healthcare providerخاص بك: (اتصل بمقدم الرعایة الصحیة ال
 لتحدید موعد للمتابعة  •
 إذا كانت لدیك أي مشاكل أو أسئلة غیر طارئة  •
أیام  5الخاصة بك بعد مرور أكثر من  19-في حال عدم استالمك نتائج فحص كوفید •

 ) Isolate yourselfاعزل نفسك (
 (العزل الذاتي). وھذا یعني أنھ علیك: ینبغي علیك عزل نفسك بعد مغادرتك لقسم الطوارئ أو مركز العنایة الطارئة، 

 وبعیداً عن اآلخرین   المنزلفي  البقاء •
 مغادرة المنزل إال إذا كنت تحتاج إلى تلقي الرعایة الطبیة عدم •
 عدم استعمال وسائل النقل العامة (مثل الباص أو القطار)  •
ارتداء الكمامة في حال توجب علیك التواجد حول أشخاص آخرین، مثل األشخاص في منزلك أو في حال تلقیك للرعایة   •

 الطبیة 
غطیة فمك وأنفك بمندیل (ومن ثم رمیھ في القمامة على الفور ومن ثم تنظیف السعال أو العطس في كّمك أو كوعك أو ت •

 یدیك) 
إذا لم یتوفر لدیك الصابون والماء، استعمل معقم  -ثانیة على األقل  20اغسل یدیك بشكل متكرر بالصابون والماء لمدة  •

 یدین كحولي 



 /UCC (23أو مركز العنایة الطارئة () EDتعلیمات العنایة بعد مغادرتك لقسم الطوارئ ( - 19-كوفید

 تجنب مالمسة عینیك وأنفك وفمك ووجھك  •
 رین في منزلك وتلقى العنایة من شخص صحیح واحد فقط (إذا لزم األمر) حاول البقاء بعیداً عن اآلخ •
 ابَق في غرفة نوم منفصلة واستعمل حماماً منفصالً عن جمیع األشخاص اآلخرین المتواجدین في منزلك (عند اإلمكان)  •
ت األكل ال تشارك المواد المنزلیة الشخصیة مع أشخاص آخرین مثل أغطیة السریر والمناشف والصحون وأدوا •

 واألجھزة اإللكترونیة 
 نّظف وعقم منزلك كل یوم باستخدام المنظفات المنزلیة والمنادیل المطھرة أو البخاخات المطھرة. •

 . www.alberta.ca/isolation.aspxلمعرفة المزید، زر 

 .811على الرقم  Health Linkالتوقیت اآلمن لك إلنھاء العزل. إن لم تكن متأكداً، اتصل بـ اتبع النصائح التي قُدّمت لك حول 

 بـ:  19-كوفید الرئتین والممرات الھوائیة (وتسمى باألمراض التنفسیة). قد یتسبب
 الحّمى •
 السعال  •
 ضیق النَفَس  •
 صعوبة في التنفس  •
 ألم الحلق  •
 رشح األنف  •

أیام بعد بدء ظھور   10علیك عزل نفسك لمدة ال تقل عن  ینبغي إذا كنت شخًصا بالغًا وتعاني من أي من ھذه األعراض 
 األعراض لدیك أو لغایة اختفائھا، أي الفترتین أطول. 

قائمة تدقیق سنة ویذھبون إلى المدرسة الثانویة، استعمل  18بالنسبة لألطفال وجمیع األشخاص الذین یبلغ عمرھم أكثر من 
كل یوم قبل ذھابھم إلى المدرسة أو دور رعایة األطفال أو إلى أي نشاطات أخرى. إذا كان طفلك   الفحص المبدئي الیومي

 یعاني من أي أعراض، اتبع النصائح الواردة في قائمة التدقیق.  
حسب نتائج اختبارك.  ahs.ca/resultsع التعلیمات على في حال خضوعك لالختبار، اتب

 : وقد تشمل األعراض األخرى 
 انسداد األنف  •
 ألم عند البلع  •
 صداع  •
 قشعریرة   •
 آالم في العضالت أو المفاصل  •
 الشعور بتوعك عام  •
 من الطاقةالشعور بتعب أكثر من العادة أو عدم التمتع بأي قدر  •
 شعور باعتالل في المعدة (الغثیان)، أو التقیؤ، أو اإلسھال (البراز السائل)، أو عدم الشعور بالجوع  •
 فقدان حاسة الشم أو الذوق  •
 العین الوردیة (التھاب الملتحمة) •

ص اآلخرین إلى إن كنت تعاني من أي من ھذه األعراض األخرى المذكورة أعاله، ابَق في المنزل وقلل من مخالطتك لألشخا
 حین اختفاء األعراض لدیك.
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مرض كوفید- 19ناجم عن فیروس. أعراض كوفید-19 شبیھة جدا بً أعراض اإلنفلونزا أو األمراض األخرى التي تصی

https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/6607784e-b42e-46c2-ba76-031c3b0217c5/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/6607784e-b42e-46c2-ba76-031c3b0217c5/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/6607784e-b42e-46c2-ba76-031c3b0217c5/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/6607784e-b42e-46c2-ba76-031c3b0217c5/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist.pdf
https://www.ahs.ca/results


 /UCC (33أو مركز العنایة الطارئة () EDتعلیمات العنایة بعد مغادرتك لقسم الطوارئ ( - 19-كوفید

 ) If you have children at homeإذا كان لدیك أطفال في المنزل (
فلك إلى المدرسة أو دار رعایة األطفال أو إلى أي نشاطات  كل یوم قبل ذھاب طقائمة تدقیق الفحص المبدئي الیومي استعمل 

 أخرى. إذا كان طفلك یعاني من أي أعراض، اتبع النصائح الواردة في قائمة التدقیق. 

 ) Caring for yourself at homeاالعتناء بنفسك في المنزل (
 احصل على قسط إضافي من الراحة لمساعدتك على الشعور بتحسن.   •
 من السوائل. اشرب الكثیر  •
 استخدم وسادة إضافیة لرفع رأسك في حال استمرار السعال بإیقاظك خالل اللیل. •
ال تدخن، أو تستخدم السیجارة اإللكترونیة، أو تستنشق الدخان الناجم عن التدخین السلبي.  •
ع التعلیمات الواردة إذا كنت تعاني من آالم في جسمك أو صداع أو حّمى. اتب) Tylenolاستعمل األسیتامینوفین (مثل  •

 على العبوة. 
. فھذه األدویة تزید من سماكة  19-لعالج أعراض كوفید Reactineأو  Benadrylال تأخذ مضادات الھیستامین مثل  •

 إفرازات األنف لدیك.
 تناول أدویتك تماماً كما تم وصفھا لك.  •

manage-to-myhealth.alberta.ca/alberta/pages/How-لمعرفة المزید عن االعتناء بنفسك في المنزل، قم بزیارة 
symptoms.aspx. 

 ؟) Where can I learn moreأین یمكنني االطالع على المزید من المعلومات؟ (
 : 19-على آخر المعلومات حول كوفیدقم بزیارة المواقع اإللكترونیة التالیة للحصول 

• Alberta Health – albertans.aspx-for-info-alberta.ca/coronavirus  
• Alberta Health Services ) (معلومات لسكان ألبرتا– ahs.ca/topics/Page16944.aspx 
• Alberta Health Services ) 19-نصائح لألشخاص الذین یخضعون لفحص كوفید( –

ahs.ca/topics/Page17034.aspx 
html-covid-disease-health/services/diseases/coronavirus-canada.ca/en/public.19 –حكومة كندا •
• MyHealth.Alberta.ca – -(COVID-Disease-rusmyhealth.alberta.ca/alberta/pages/Coronavi

Instructions.aspx-Care-19) 

على الرقم  Health Linkاتصل بـ  24/7للحصول على نصائح من الممرضین وللمعلومات الصحیة العامة على مدار 
811. 

 2020 نوفمبر/تشرین الثاني 2المعلومات ساریة اعتباراً من: 
 Emergency Strategic Clinical Network, Alberta Health Services المؤلف:

يھذه المواد مقدمة ألغراض إعالمیة فقط.  وینبغي عدم استعمالھا بدالً من النصائح أو التعلیمات أو العالجات الطبیة.  إذا كانت لدیك أ 
 أسئلة، تحدث مع طبیبك أو مقدم الرعایة الصحیة المناسب.
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https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/6607784e-b42e-46c2-ba76-031c3b0217c5/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist.pdf
https://myhealth.alberta.ca/Alberta/pages/How-to-manage-symptoms.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Alberta/pages/How-to-manage-symptoms.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.ahs.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.ahs.ca/topics/Page17034.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://myhealth.alberta.ca/Alberta/Pages/Coronavirus-Disease-(COVID-19)-Care-Instructions.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Alberta/Pages/Coronavirus-Disease-(COVID-19)-Care-Instructions.aspx
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