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 )Coronavirus Disease (COVID-19)) (19-مرض فیروس كورونا (كوفید
) How to manage symptomsكیفیة التعامل مع األعراض (

معظمیوم. یشفى  14إلى  10أو كنت تعتقد بأنك مصاباً بھ، یمكنك توقع اختفاء المرض من تلقاء نفسھ بعد مرور  19-إذا كنت مصاباً بكوفید
بمرض خطیر. الكبار في السن واألشخاص   19-من دون الحاجة إلى عالج خاص. ولكن قد یتسبب كوفید  19-%) من كوفید80الناس (

 الذین یعانون من مشاكل طبیة أخرى أكثر عرضة للمرض الشدید. وقد یشمل ذلك صعوبة في التنفس وااللتھاب الرئوي.

. 19-وفیدوھناك احتمال وفاة الحاالت الشدیدة من ك

شبیھة جداً بأعراض اإلنفلونزا أو األمراض األخرى التي تصیب الرئتین والممرات الھوائیة (وتسمى باألمراض  19-أعراض كوفید
 التنفسیة). وتشمل ھذه األعراض: 

 الحّمى  •
 السعال  •
 ضیق النَفَس  •
 صعوبة في التنفس  •
 ألم الحلق  •
 رشح األنف  •

أیام بعد بدء ظھور  10علیك عزل نفسك لمدة ال تقل عن  ینبغي سنة أو أكثر، 18وكان عمرك إذا كنت تعاني من أي من ھذه األعراض 
 األعراض لدیك أو لغایة اختفائھا، أي الفترتین أطول.

قائمة تدقیق الفحص  ذاتي الواردة في سنة أو كنت تذھب إلى المدرسة الثانویة، اتبع نصائح العزل ال  18إذا كنت تبلغ من العمر أقل من 
 . المبدئي الیومي

حسب نتائج فحصك.  ahs.ca/resultsفي حال خضوعك للفحص، اتبع التعلیمات على 
وقد تشمل األعراض األخرى: 

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

بَق في المنزل وقلل من مخالطتك لألشخاص اآلخرین إلى حین اختفاء إن كنت تعاني من أي من ھذه األعراض األخرى المذكورة أعاله، ا
 األعراض لدیك.

 ، ھناك بعض األمور التي یمكنك القیام بھا في المنزل لتشعر بالتحسن: 19-أثناء خضوعك للعزل الذاتي عند إصابتك بأعراض كوفید
ابَق في المنزل واحصل على قسط إضافي من الراحة. البقاء في المنزل سیساعد في وقف انتشار الفیروس إلى اآلخرین. والراحة  •

 اإلضافیة یمكنھا مساعدتك على الشعور بتحسن.  
فظ على بقاء مخاط اشرب الكثیر من السوائل لتعویض السوائل التي تفقدھا من خالل الحّمى. كما أن السوائل تحسن حكة الحلق وتحا  •

األنف رقیقاً. الماء والحساء وعصیر الفاكھة والشاي الساخن مع اللیمون جمیعھا من الخیارات الجیدة. اشرب كمیة كافیة من  
 السوائل للحفاظ على اللون األصفر الشاحب لبولك.  

 من حوض ملیئة بالماء الساخن.للمساعدة في التخلص من انسداد األنف، تنفس الھواء الرطب الناتج عن الدش الساخن أو •

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


2/2  ) 19-مرض فیروس كورونا (كوفید -تعلیمات العنایة 

في حال تقرح الجلد حول أنفك وشفتیك بسبب التمخیط المستمر لألنف، ضع كمیة قلیلة من ھالم البترولیوم (الفازلین) على المنطقة.  •
 اغسل یدیك دوماً بعد لمسك وجھك.  

 ارفع رأسك باستخدام وسادة إضافیة في حال استمر السعال بإیقاظك خالل اللیل.  •
اقرأ بعنایة واتبع جمیع  ). Tylenolعدة في تخفیف آالم الجسم والصداع أو لخفض الحّمى، جرب تناول األسیتامینوفین (مثل للمسا  •

التعلیمات الواردة على العبوة. قد ال تكون أدویة السعال والزكام آمنة بالنسبة لألطفال الصغار أو لألشخاص الذین یعانون من 
 مشاكل صحیة معینة. 

تستنشق الدخان الناجم عن التدخین السلبي. تسري ھذه النصیحة في جمیع األوقات، ولكنھا مھمة بشكل خاص عند   ال تدخن أو •
 . 19-إصابتك بمرض قد یؤثر على تنفسك مثل كوفید

ن إذا كنت تعاني من سعال جاف ومتقطع، یمكنك تجربة أدویة السعال (مثبطات السعال) إلیقاف ردة فعل السعال. اسأل الصیدلي ع •
 سنوات عدم استعمال أدویة السعال.  6الدواء األنسب لك. ینبغي على األطفال دون سن 

سنوات.   6لتھدئة آالم الحلق، قم بمص أقراص التھاب الحلق أو الحلوى الصلبة العادیة. وال تعطھا لألطفال دون سن  •
 قد تزید من سماكة إفرازات األنف. أو اإلنفلونزا و 19-ال تتناول مضادات الھیستامین. فھي ال تعالج أعراض كوفید •
إذا كانت الحّمى تُضایقك، امسح جسمك بإسفنجة بالماء الفاتر لخفض الحّمى. ال تستعمل الماء البارد أو الثلج. خفض الحّمى لن   •

 یُسّرع من اختفاء األعراض لدیك، ولكنھ قد یجعلك تشعر براحة أكبر.
 األنف أو اشطف األنف بالماء المالح (المحلول الملحي) إلرخاء المخاط الجاف. بالنسبة النسداد األنف، استعمل قطرات  •
 اتبع التوجیھات الدقیقة عند أخذ أي دواء بوصفة.  •

متوفرة  19-. المصادر الكاملة الخاصة بكوفیدفي المنزل 19-شخص مصاب بكوفیدالعنایة بتعّرف على كیفیة حمایة نفسك واآلخرین أثناء 
 . AHS.ca/covidعلى الموقع 

) When to get medical adviceمتى ینبغي الحصول على النصیحة الطبیة (
. سیساعدك التقییم عبر اإلنترنت على معرفة فیما إن 19-التقییم الذاتي لكوفید، قم بإجراء 19-إذا كنت تعتقد بأنك قد تكون مصاب بكوفید

 .19-یدكنت بحاجة إلجراء فحص كوف

فور إصابتك باألعراض. اتصل بشكل ُمسبق من منزلك قبل الذھاب إلى مرافق الرعایة الصحیة،  811على الرقم Health Linkاتصل بـ
 مثل مكتب الطبیب أو المستوصفات. 

 .19-دإذا كنت مریضاً للغایة وكنت بحاجة للمساعدة الطبیة على الفور. أخبرھم بأنك قد تكون مصاباً بكوفی 911اتصل بـ

 إذا:  911اتصل بالرقمعلى سبیل المثال، 
 كنت تعاني من صعوبة شدیدة في التنفس أو من ألم شدید في الصدر. •
 كنت مرتبكاً للغایة وال تفكر بوضوح.  •
 في حالة إغمائك (فقدان الوعي). •

 أو أطلب الرعایة الطبیة الفوریة إذا:    811على الرقم  Health Linkاتصل بطبیبك أو بـ 
 كنت تعاني من صعوبة جدیدة في التنفس أو أصبح تنفسك أسوأ من قبل. •
 ازدادت حالة األعراض لدیك سوءاً.   •
 بدأت بالتحسن ومن ثم ساءت حالتك. •
كنت تعاني من الجفاف الشدید مثل:  •

o  الجفاف الشدید للفم 
o إخراج كمیات قلیلة من البول
o  ة الشدیدةالشعور بالدوخ

 . 811على الرقم  Health Linkاتصل بـ  24/7للحصول على نصائح من الممرضین وللمعلومات الصحیة العامة على مدار 
 2020نوفمبر/تشرین الثاني  2المعلومات محدثة بتاریخ : 

 Healthwiseمقتبس من   المؤلف:

 Arabic

ھذه المواد مقدمة ألغراض إعالمیة فقط.  وینبغي عدم استعمالھا بدالً من النصائح أو التعلیمات أو العالجات الطبیة.  إذا كانت لدیك أي أسئلة، تحدث مع طبیبك 
 . أو مقدم الرعایة الصحیة المناسب

(How to manage symptoms)

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17026.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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