ي فعله إذا تعرضت لإلصابة بالمرض – األسئلة الشائعة
ما الذي يجب عل ّ

مرض فيروس كورونا )(COVID-19
ي فعله إذا اعتقدت أنني تعرضت لإلصابة بمرض فيروس كورونا الجديد )COVID-19( 2019؟
 .1ماذا يجب عل ّ
•

•

إذا كنت تعيش في نفس المنزل أو كنت شري ًكا حمي ًما أو مقدم رعاية أو على اتصال وثيق مع شخص يعاني من أعراض  ،COVID-19فستحتاج إلى
الحجر الصحي في المنزل لمدة  14يو ًما على األقل .االتصال الوثيق يعني أن تكون في نطاق  6أقدام من شخص يعاني من أعراض COVID-19
سا لسوائل الجسم و/أو إفرازات (مثل العرق ،اللعاب ،البلغم ،مخاط األنف ،القيء ،البول ،أو إسهال) .للحصول
ألكثر من  10دقائق ،أو أن تكون مالم ً
على التفاصيل  -بما في ذلك المدة التي تحتاجها للعزل  -راجع (إرشادات وحدة العزل الرئيسية ألولئك المعرضين لمرض Home )COVID-19
.quarantine guidance for those exposed to COVID-19
ً
إذا لم يكن لديك اتصال وثيق بشخص مصاب بمرض  COVID-19وتشعر أنك بحالة جيدة ،راقب صحتك لمدة  14يو ًما بحثا عن أعراض COVID-
 19مثل الح َّمى والسعال وضيق في التنفس .أنت مثل أي شخص آخر ،يجب عليك أيضًا اتخاذ إجراءات لحماية نفسك واآلخرين مثل ممارسة النظافة
الجيدة والتباعد االجتماعي (انظر أدناه).

 .2ماذا يجب أن أفعل إذا كانت لدي أعراض وأعتقد أني قد تعرضت لإلصابة بمرض COVID-19؟
•

•
•

خالل حاالت التفشي الحالية ،من المحتمل أن يكون العديد من األشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد واإلنفلونزا مصابون بمرض
 .COVID-19ال يحتاج معظم األشخاص إلى زيارة الطبيب أو إجراء اختبار لمرض  COVID-19ألنهم سيعانون من مرض خفيف وسيتحسنون في
مبكرا إذا كان عمرهم  65عا ًما أو أكثر ،أو حامالً ،أو لديهم مشكلة صحية مثل مرض مزمن أو ضعف
المنزل .ومع ذلك ،يجب على الناس االتصال بطبيبهم
ً
جهاز المناعة ،ألنهم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة.
تحتاج إلى البقاء في المنزل لمدة  3أيام على األقل ( 72ساعة) بعد التعافي ،مما يعني أن الح َّمى قد زالت دون تناول خافض للحرارة وهناك تحسن في
أعراض الجهاز التنفسي (على سبيل المثال ،السعال وضيق في التنفس) ،ومرور  7أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة.
اطلب الحصول على رعاية طبية فورية إذا ساءت األعراض وإذا كانت مهدِدة للحياة ،اتصل برقم  .911لمزيد من المعلومات ،انظر (تعليمات الرعاية
المنزلية لألشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية) .Home Care Instructions for People with Respiratory Symptoms

 .3هل يمكنني الخضوع الختبار COVID-19؟
•

ال تزال هناك قيود صارمة على قدرة االختبار في لوس أنجلوس .إذا لم يكن لديك أعراض ،فال حاجة إلجراء اختبار .إذا كانت لديك أعراض ،فأنت ال تحتاج
إلى اختبار فقط لتأكيد اإلصابة .اتصل بمزودك إذا كانت لديك مخاوف أو أسئلة حول الحاجة لالختبار.

 .4كيف يتم عالج COVID-19؟
•

ال يوجد عالج محدد لمرض  COVID-19وال يوجد لقاح للوقاية منه ،ولكن يمكن عالج العديد من األعراض .احذر من منتجات االحتيال للبيع التي تقدم
ادعاءات كاذبة لمنع أو عالج هذه العدوى الجديدة.

 .5كيف يمكنني حماية نفسي واآلخرين من COVID-19؟
• عليك ممارسة التباعد االجتماعي  -ابق في المنزل (باستثناء األنشطة األساسية مثل شراء الطعام) ،وتجنب االزدحام وابق على بعد  6أقدام على األقل عن
اآلخرين قدر اإلمكان .راجع (دليل التباعد االجتماعي)  Guide to social distancingلمزيد من المعلومات.
• اغسل يديك بالصابون والماء لمدة  20ثانية على األقل خاصة بعد الذهاب إلى الحمام؛ وقبل األكل؛ وبعد التمخط من أنفك أو السعال أو العطس .إذا لم
يتوفر الماء والصابون ،استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول  ٪60على األقل.
فورا.
• قم بتغطية السعال والعطس بمنديل ،ثم تخلص منه ثم نظف يديك ً
• الحد من االتصال الوثيق مع المرضى.
• قم بتنظيف وتطهير األشياء واألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر باستخدام رذاذ أو مناديل تنظيف منزلية عادية .انظر تعليمات (التنظيف في المنزل)
.Cleaning in the Home
لمزيد من المعلومات واإلرشادات الموضحة في هذه األسئلة الشائعة ،يرجى زيارة www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
إذا كانت لديك أسئلة وترغب في التحدث إلى شخص ما ،أو تحتاج إلى مساعدة في العثور على رعاية طبية أو خدمات الصحة النفسية،
اتصل بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس  2-1-1المتاح على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع.

إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
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)03/24/20 FAQ-Exposure (Arabic

