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 ]Coronavirus Disease (COVID-19)) [19-مرض فیروس كورونا (كوفید

 ) Care instructionsتعلیمات العنایة (

 ) Overviewنظرة عامة ( 
التي شبیھة جداً بأعراض اإلنفلونزا أو األمراض األخرى   19-) عن اإلصابة بفیروس. أعراض كوفید19-ینجم مرض فیروس الكورونا (كوفید

 في:  19-كوفیدتصیب الرئتین والممرات الھوائیة (وتسمى باألمراض التنفسیة). قد یتسبب 

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

أیام بعد بدء ظھور األعراض لدیك أو لغایة   10علیك عزل نفسك لمدة ال تقل عن  یجبإذا كنت شخًصا بالغًا وتعاني من أي من ھذه األعراض 
 اختفائھا، مع اختیار الفترة األطول. 

قائمة تدقیق الفحص المبدئي الیوميسنة ویذھبون إلى المدرسة الثانویة، استعمل  18بالنسبة لألطفال وجمیع األشخاص الذین تبلغ أعمارھم أكثر من  قبل القیام بأي نشاطات أخرى. إذا كان طفلك یعاني من أي أعراض، اتبع وذلك یومیا قبل ذھابھم إلى المدرسة أو إلى دور رعایة األطفال أو 
 النصائح الواردة في قائمة التدقیق.  

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  •
 الشعور بتعب أكثر من العادة أو عدم التمتع بأي قدر من الطاقة  •
 الشعور بالجوع شعور باعتالل في المعدة (الغثیان)، أو التقیئ، أو اإلسھال (البراز السائل)، أو عدم  •
 فقدان حاسة الشم أو الذوق   •
 العین الوردیة (التھاب الملتحمة)  •

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

ط أو ال یصابون بأي أعراض على اإلطالق. ولكن األشخاص الذین یصابون بمرض  % منھم) بأعراض خفیفة فق80یُصاب غالبیة الناس (حوالي 
بالتھاب الرئتین ویجعل من التنفس صعباً من   19-شدید قد یحتاجون لتلقي الرعایة في المستشفى. في الحاالت الشدیدة، یمكن أن یتسبب مرض كوفید

 دون مساعدة، وقد یؤدي حتى للوفاة. 

)?How does it spreadكیف ینتشر المرض؟ ( 
ینتقل ھذا الفیروس من شخص آلخر من خالل قطیرات الرذاذ الناجمة عن السعال أو العطس. كما قد ینتشر من خالل لمس شيء ما یتواجد  

 الفیروس على سطحھ، مثل مقبض الباب أو سطح الطاولة، ومن ثم لمس وجھك. 

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.albertahealthservices.ca/results
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 )?How is it diagnosedكیف یتم تشخیص المرض؟ (
قد یتم إجراء  المرض من خالل فحص تستخدم فیھ مسحة ألخذ السائل من أنفك أو حلقك أو أحیاناً البصاق (البلغم) من رئتیك.  یتم تشخیص 

ولكن حتى وإن لم تخضع للفحص، قد تُخبر   ) على الرئتین.CTفحوصات أخرى علیك، مثل تحالیل الدم وفحص التصویر المقطعي المحوسب (
 بأنھ من الُمرجح بأنك ُمصاب بالفیروس بناًء على األعراض الظاھرة لدیك وتاریخك المرضي. 

.19-التقییم الذاتي لكوفیدوكنت تعاني من األعراض، قم بإجراء   19-إذا كنت تعتقد بأنك قد تعرضت لكوفید

 )?Is there medicine for COVID-19؟ (19-ھل ھناك دواء لكوفید
)  Tylenol. یمكنك أخذ األسیتامینوفین (االعتناء بنفسك في المنزل ال یوجد دواء لمحاربة الفیروس. إذا كنت تعاني من أعراض خفیفة، یمكنك 

خطورة للحمى أو األلم إن كان آمناً بالنسبة لك. تحقق من األمر مع طبیبك أو الصیدلي إن كنت غیر متأكد. العالج في المستشفى للحاالت األكثر
 تنفس. یشمل الدعم مثل األكسجین والمساعدة على ال

 ؟ 19-أو إذا كنت أعاني من أعراض كوفید  19-ما الذي ینبغي أن أقوم بھ إن أصبت بكوفید
)What should I do if I have COVID-19 or have symptoms of COVID-19?( 

أیام بعد بدء ظھور األعراض لدیك  10علیك عزل نفسك لمدة   ینبغي ، 19-أو كنت تعاني من أعراض كوفید 19-في حال تشخیص إصابتك بكوفید
زیارة  ولغایة اختفائھا (أي الفترتین أطول). ویعني ذلك أنھ سیتوجب علیك البقاء في المنزل وبعیداً عن األشخاص اآلخرین. لمعرفة المزید قم ب 

www.alberta.ca/isolation.aspx . 

. 19-دلتعرف إن كنت بحاجة للخضوع لفحص كوفی   19-التقییم الذاتي لكوفید قم بإجراء 

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

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

تأكد من حضورك لجمیع مواعیدك لتلقي الرعایة الصحیة وال تلغیھا، واتصل بطبیبك أو بـ   رعایة المتابعة ھي جزء رئیسي من عالجك ومن سالمتك.
Health Link  ا كنت تعاني من أي مشاكل. كما من الجیّد أن تعرف نتائج فحصك وأن تحتفظ بقائمة األدویة التي تتناولھا. إذ 811على الرقم 

 )?Where can I learn moreأین یمكنني االطالع على المزید من المعلومات؟ (
 من المصادر التالیة:  19-یمكنك االطالع على آخر المعلومات حول كوفید

•  Alberta Health 

• Alberta Health Services 

حكومة كندا  •

.  19-أو أنا قید العزل الذاتي بسبب احتمالیة إصابتي بكوفید 19-لقد تم تشخیص إصابتي بكوفید
-I have been diagnosed with COVID-19 or am selfكیف یمكنني االعتناء بنفسي في المنزل؟ (

isolating because I might have COVID-19. How can I care for myself at home?( 
إذا كنت   811على الرقم  Health  Linkتوخى الحذر عند استعمال األدویة. تناول أدویتك تماماً كما تم وصفھا لك. اتصل بطبیبك أو بـ  •

 ك. تعتقد بأن ھناك مشكلة بدوائ 

ك فقط  ابَق في المنزل. ال تذھب إلى المدرسة أو العمل أو األماكن العامة. ال تستعمل وسائل النقل العامة (مثل الباص أو القطار). غادر منزل •
إن كنت بحاجة لتلقي الرعایة الطبیة. اتصل بشكل ُمسبق من منزلك قبل ذھابك إلى مكتب الطبیب. بإمكان طبیبك أن یقرر فیما إن كانت  

لرعایة بحضورك شخصیاً أو الرعایة االفتراضیة (مثل عبر الھاتف أو مكالمة الفیدیو) أفضل بالنسبة لك. إذا لم یكن لدیك طبیب عائلة،  ا
 . AlbertaFindADoctor.caإذھب إلى 

غیر قادر على االبتعاد عن األشخاص اآلخرین، سواء داخل منزلك أو عند الذھاب  وكنت   19-ارتِد كمامة إذا كنت تعاني من أعراض كوفید •
 لتلقي المساعدة الطبیة. ارتداء الكمامة یساعد على منع الفیروس من االنتشار عندما تسعل أو تعطس. 

اإلمكان، ابَق في غرفة نوم  قلل من مخالطتك لألشخاص الموجودین في منزلك. یجب أن تتلقى الرعایة من شخص صحیح واحد فقط. عند  •
 منفصلة واستعمل حماماً منفصالً عن جمیع األشخاص اآلخرین المتواجدین في منزلك. 
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https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Alberta/Pages/How-to-manage-symptoms.aspx
http://www.alberta.ca/isolation.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
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://albertafindadoctor.ca/
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 غّطِ فمك وأنفك بمندیل عندما تسعل أو تعطس. ومن ثم ارِمھ في القمامة على الفور.  •

ثانیة على األقل. إذا لم یتوفر لدیك   20غایة اغسل یدیك بشكل متكرر، خاصة بعد السعال أو العطس. استخدم الصابون والماء، وافرك ل •
 الصابون والماء في أي وقت، استعمل مطھر یدین كحولي. 

ال تشارك المواد المنزلیة الشخصیة مع أشخاص آخرین. وتشمل ھذه المواد أغطیة السریر والمناشف وأدوات األكل واألجھزة اإللكترونیة   •
 (مثل التابلت والھواتف). 

ل یوم. استعمل المنظفات المنزلیة والمنادیل أو البخاخات المطھرة. نّظف األشیاء التي تمسكھا بیدیك بشكل جیّد.  نّظف وعقم منزلك ك  •
وتشمل ھذه مقابض األبواب وأجھزة التحكم عن بعد ومقابض الثالجة والمیكرویف. وال تنَس أسطح مناضد العمل وأسطح الطاوالت  

 والحمامات وألواح مفاتیح الكمبیوتر. 

. 811على الرقم  Health Linkع النصائح التي قُّدمت لك حول الموعد اآلمن لمغادرة العزل. إن لم تكن متأكد، اتصل بـ اتب  •

 )?When should I call for helpمتى ینبغي علي االتصال لطلب المساعدة؟ ( 
. 19-في أي وقت تعتقد فیھ بأنك بحاجة للرعایة العاجلة. وأخبرھم بأنك تعاني من أعراض كوفید 911اتصل بالرقم 

 على سبیل المثال، اتصل إذا: 

 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:  اآلن 811على الرقم  Health Link اتصل 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.   •
الجفاف مثل:   أعراض كنت تعاني من •

o  الجفاف الشدید للفم 
o  إخراج كمیات قلیلة من البول 
o  الشعور بالدوخة الشدیدة 

ذھابك. إذا كنت تعاني من أي أعراض، احرص على ارتداء الكمامة عند ذھابك إلى   قبلسواء كنت تعاني من األعراض أم ال، اتصل بمكتب طبیبك 
 ر الفیروس. الطبیب للمساعدة على منع انتشا

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

 2020نوفمبر/تشرین الثاني  2المعلومات محدثة بتاریخ: 
 Healthwiseمقتبس من  المؤلف:

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