
 ؟الزكام –ضیق التنفس  -السعال  -التھاب الحلق  -المعاناة من درجة حرارة مرتفعة 

 

 الرجاء قراءة النص التالي مع الشرح: 

 

  ماذا تفعل إذا كنت تعاني من األعراض التالیة:

 

إذا كنت تعاني من السعال ، والتھاب الحلق ، و الزكام و / أو الحمى ، فمن األفضل االتصال بالمجموعة  
 األفضل عدم الحضور إلى المجمع الصّحي    بنفسك حتى ال تصیب مقدمي الرعایة والمرضى.  بالھاتف.

غرفة منفصلة. في  إلجراء فحص في  صّحي مجمع الالسیطلب منك الطبیب الحضور إلى  , إذا لزم األمر
. سیقوم الطبیب بزیارتك في منزلك إلجراء تقییم إضافي لحالتك , بعض الحاالت   

فسوف یتم فصلك.    , مع شكاوى قد تشیر إلى إصابة كورونا المجمع الصّحي  إذا كنت قد وصلت إلى 
. سیقوم الطبیب باستجوابك لفترة وجیزة وعادة ال یجري فحًصا سریریًا  

.البقاء في المنزل طالما كانت ھناك أعراضض وسیُطلب منك ستحصل على شھادة المر  

 

 الفحص البدني: 

ال نفحص المرضى  فإننا حالیًا    , كجزء من اإلجراءات الحكومیة للسیطرة على انتشار فیروس الكورونا
ما  واحتقان األنف ...)     , وجع األذن   , والتھاب الحلق   , (السعال  الذین یعانون من شكاوى تنفسیة خفیفة

. وذلك ألن جمیع المرضى الذین یعانون من شكاوى الجھاز التنفسي یعتبرون  لم نعتقد أنھ ضروري حقًا
. معدیین   

 

 اختبار كورونا:

فقط األشخاص الذین یعانون من مرض خطیر (ونعني بذلك األشخاص الذین یحتاجون إلى المستشفى) ال  
. یروس الكورونا یزالون یخضعون للفحص حالیًا لف  

 

 عملیة السیر وما یجب القیام بھ : 

 

. یشفون من تلقاء أنفسھم المصابین بفیروس كورونا   معظم نحن نعلم أن   

. خذ قسًطا من الراحة. طعام صحي وتناول  اشرب ما یكفي   



مرات   4لأللم أو الحمى. یُسمح للبالغین بأخذ جرام واحد من األسیتامینوفین   الباراسیتامول یمكنك تناول 
ال    ساعة. أما لألطفال جرعة حسب الوزن. استخدم حقنة الجرعات الموجودة مع دواء الشراب. 24كل 

اتصل بطبیبك   ,ساعة. في حالة الشك  24مرات لكل  4یجب إعطاء األطفال الباراسیتامول أكثر من  . 

نود أن نطلب منكم البقاء في المنزل خالل     ,الكثیر منكم بالفعل من فیروس الكورونا. ومع ذلك لن یعاني
. األیام السبعة المقبلة و أن ال تتواصلوا مع كبار السن أو المرضى  

 

  فیرجى االتصال , ...) , ارتفاع في درجة الحرارة  , (مثل: مشاكل في التنفس  إذا تفاقمت األعراض 
. . أبلغ دائًما أنك قد تكون مریًضا بالكورونا العام عن طریق الھاتف مرة أخرى بالطبیب   

 

اتبع النصائح التالیة لتجنب انتشار الفیروس إلى أشخاص آخرین في  ,إذا كنت مریضا
.منزلك وبیئتك  

 

فابق    ,ممكنًا .  إبق بعیًدا عن أحبائك قدر اإلمكان. إذا كان ذلك ابق في المنزل طالما كانت ھناك أعراض
الغرف المشتركة في المنزل قدر اإلمكان. استخدم  منفصلة حیث یمكنك أیًضا النوم. تجنب في غرفة 

وشاًحا أو قطعة قماش أخرى تغطي الفم إذا كنت في نفس الغرفة مع من یعیشون معك في المنزل. اغسل  
. القماش / الوشاح الذي تستخدمھ یومیًا   

. دقیقة عدة مرات في الیوم  30فذ الغرفة التي تقیم فیھا لمدة افتح نوا . تھویة غرف المعیشة  

استخدم قطعة قماش أو مندیل ورق   حتى عندما تكون بمفردك. , غط أنفك وفمك عند السعال أو العطس
... تخلص من  , داخل السترة , إذا لم یكن لدیك في متناول الید ، كح أو اعطس داخل الكوع لھذا الغرض.

. الفور / ضع مندیل القماش في كیس من القماش لدیك في نھایة الیوم و اغسلھمندیل الورق على   

بالصابون والماء ویفضل في كل مرة بعد أن تسعل أو تعطس فیھا    اغسل یدیك عدة مرات في الیوم
ثانیة على األقل ثم جففیھما. یجب على رفاقك    20وبعد كل زیارة للمرحاض. افركي الیدین معًا لمدة 

م بانتظام وتجنب لمس أعینھم وأنفھم وفمھم بأیدیھم الغیر مغسولة. فضل المناشف التي  غسل أیدیھ
تستخدم لمرة واحدة أو اغسل المناشف القماشیة بمجرد أن تكون مبللة (اجمعھا في كیس من القماش  

. وضع الكیس في الغسالة)  

أو أغطیة الفراش مع  ال تشارك األطباق أو النظارات أو األكواب أو فرش األسنان أو المناشف 
. أشخاص آخرین  

ومقعد    ,ومقبض الباب  , وطاولة السریر  ,نظف األسطح (مثل الطاولة  , حیثما أمكن .قم بتطھیر األسطح 
مل مبیض في زجاجة   10٪ مبیض (ضع 1بماء یحتوي على  , واألرضیة) مرة واحدة یومیًا ,  المرحاض 

اإلستعمال.  الماء لغسل المرحاض بعد  لتر ثم امألھا بماء الحنفیة). استخدم أیًضا ھذا  1سعة   

  , أو أكثر ,أیام على األقل  7ولكنھا تنطبق لمدة   ,تتم مناقشة المدة الالزمة لھذه اإلجراءات مع الطبیب 
. حتى تختفي األعراض  


