األسئلة الشائعة

كوفيد19-
ما كوفيد19-؟

البش عام  2019يسببه رفيوس ُيسىم سارس-كوف .2-و ً
كوفيد 19-مرض اكتشف ألول مرة ف ر
نظرا ألنه رفيوس جديد ،نواصل دراسته بعناية
ي
ً
ً
شديدا ،بل قد يؤدي إىل الوفاة .بعض الفئات ر
واكتشاف المزيد عنه.
أكي
مصان كوفيد 19-بأعراض خفيفة ،إال أنه قد يسبب مرضا
يعان معظم
ي
ي
المحصني ممن يعانون من أمراض محددة .كما قد ال
غي
غي
المحصني ،وكذلك ر
عرضة لإلصابة بمرض كوفيد 19-الحاد ،ال سيما كبار السن ر
ر
ر
كبية من األعراض الجديدة أو المتكررة أو مشاكل
تظهر أعراض عىل
الت تتضمن مجموعة ر
ر
المصابي .ي
يعان البعض من حاالت ما بعد كوفيد ،19-ي
تأثيات الطويلة المدى من مراكز
وه حاالت قد تصيب كذلك من لم تظهر عليهم األعراض يف البداية .انظر ال ر
صحية قد تستمر ألسابيع أو شهور ،ي
السيطرة عىل األمراض والوقاية منها.

فيوس كورونا؟
ما متحورات ر

ً
الفيوس وتنتج منه نسخا
يتغي رفيوس سارس-كوف 2-المسبب لمرض كوفيد 19-باستمرار عي طفرات تضيف إىل تكوين ر
الفيوسات ،ر
مثل جميع ر
ً
ً
ً
بالفيوس أشد مرضا ،أو جعل
الفيوس بسهولة ،أو جعل من يصابون ر
مختلفة قليال تسىم "متحورات" .قد تؤدي إحدى الطفرات أحيانا إىل انتشار ر
ً
الحاىل ،وجدت مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها أن اللقاحات الثالثة المرصح باستخدامها
مقاوما للعالج أو اللقاحات .يف الوقت
الفيوس
ر
ي
المتغيات .راجع األسئلة الشائعة حول متحورات كوفيد19-
يف الواليات المتحدة فعالة للغاية يف الوقاية من المرض الحاد والوفاة بسبب هذه
ر
إلدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أنجلوس.

كيف ر
ينتش مرض كوفيد19-؟
ر
التنفس الذي يطلقه يف الهواء مصاب بمرض كوفيد19-
قطيات الرذاذ
ينتش رفيوس سارس-كوف 2-من شخص آلخر بشكل
أساس من خالل ر
ي
ي
يغت ،أو يسعل ،أو يرصخ ،أو يعطس ،أو يتنفس بشدة فيستنشقه آخرون أو يهبط عىل عيونهم ،أو أنفهم ،أو فمهم .يزداد خطر
عندما يتحدث ،أو ي
قطيات الرذاذ
اإلصابة بالعدوى مع االقياب من مصاب بمرض كوفيد .19-كما تزيد األماكن المغلقة سيئة التهوية من خطر اإلصابة بالعدوى ألن ر
ً
معلقا ف الهواء بعد مغادرة المصاب للغرفة .قد ر
ر
الفيوس كذلك
وينتش يف الهواء حت  6أقدام ،بل وقد يبق
الفيوس قد ييكز
ينتش ر
المحتوي عىل ر
ي
ً
ً
ر
عن طريق لمس الشخص سطحا عليه بعض هذا الرذاذ ثم لمس عينيه ،أو أنفه ،أو فمه ،إال أن هذا أقل شيوعا .انظر كيف ينتش كوفيد 19-من
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها.

ما أعراض مرض كوفيد 19-؟

ً
ر
يىل :الحىم ،والقشعريرة ،والسعال ،وضيق أو صعوبة التنفس ،والشعور بالتعب ،وآالم العضالت
قد تشمل أعراض كوفيد 19-واحدا أو أكي مما ي
القء ،واإلسهال ،وانسداد األنف أو سيالنه ،أو فقدان جديد للتذوق أو الشم .تحدث إىل طبيبك
أو الجسم ،والصداع ،والتهاب الحلق ،والغثيان أو ي
الت تقلقك .إذا احتجت إىل مساعدة يف إيجاد طبيب ،اتصل بخط المساعدة عىل مدار الساعة
حول أي من هذه األعراض أو ر
غيها من األعراض ي
ون  .211LA.orgللتعرف عىل األعراض وما يجب عليك فعله إذا مرضت،
طوال أيام األسبوع عىل الرقم  2-1-1أو تفضل بزيارة الموقع اإللكي ي
ُيرج زيارة .ph.lacounty.gov/covidcare

ى
مت يجب أن أجري اختبار كوفيد19-؟

ُ
ً
اختبارا لمرض كوفيد 19-عن طريق مسحة أو لعاب (سواء تلقيت اللقاح الكامل أم ال) إذا:
يجب أن تجري
• كانت لديك أعراض كوفيد ،19-أو
ً
مصابا بمرض كوفيد.19-
• خالطت

ً
مطلوبا حسب مكان عملك ،أو دراستك ،أو إقامتكُ .يرج زيارة  ph.lacounty.gov/covidtestsلمعرفة المزيد حول مت يجب
قد يكون االختبار
ً
ُ
المجان ،يرج زيارة  covid19.lacounty.gov/testingأو االتصال بالرقم .2-1-1
أن تخضع لالختبار .لتحديد موعدا لالختبار
ي
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كوفيد19-
ماذا لو كانت نتيجة اختبار كوفيد 19-إيجابية؟

ً
إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد 19-إيجابية ،يجب عليك عزل نفسك .ابق يف الميل وبعيدا عن اآلخرين لمدة  10أيام عىل األقل من بداية ظهور
األعراض وبعد يوم واحد عىل األقل من زوال الحىم بدون استخدام األدوية وبعد تحسن األعراض .إذا لم تكن لديك أعراض ،يجب عليك العزل
اإليجان .لمزيد من التفاصيلُ ،يرج زيارة  .ph.lacounty.gov/covidisolationباإلضافة إىل ذلك ،راجع
لمدة  10أيام من تاري خ إجراء اختبارك
ي
وس عىل.ph.lacounty.gov/covidtests
فهم نتيجة االختبار ر
الفي ي
ً
معفيي
الصح ما لم يكونوا
يجب عليك أيضا إبالغ جميع مخالطيك بأن من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالعدوى والبد عليهم الخضوع للحجر
ر
ي
مخالطي المتوفرة بعدة لغات عىل  .ph.lacounty.gov/covidquarantineيجب أن يتبع مخالطوك
من هذا .أطلعهم عىل تعليمات لل
ر
محصني بالكامل.
التعليمات ،حت لو شعروا أنهم بصحة جيدة أو كانوا
ر

ً
ماذا لو خالطت مصابا بمرض كوفيد19-؟

ً
ً
يتعي عليك اتباع جميع التعليمات ،حت لو شعرت أنك عىل ما يرام أو كنت محصنا بالكامل .سوف تحتاج
إذا خالطت مصابا بمرض كوفيد ،19-ر
معفيا* من هذا .البد أن تراقب صحتك وتتخذ احتياطات إضافية لمدة ً 14
ً
يوما بعد آخر مخالطة مع
الصح إال إذا كنت
إىل الخضوع للحجر
ي
المصاب.
فيوس إيجابية خالل آخر ً 90
يوما.
يوىص بإجراء اختبار كوفيد ،19-ما لم تكن نتيجة اختبارك ال ر
ي
للمخالطي عىل .ph.lacounty.gov/covidquarantine
الصح ،راجع تعليمات
لمزيد من التفاصيل ،بما فيها مدة الحجر
ر
ي
الصح إذا لم تكن لديك أعراض كوفيد 19-وإما تلقيت اللقاح الكامل أو جاءت نتيجة اختبارك إيجابية
*اإلعفاءات :لست بحاجة إىل الحجر
ي
خالل األشهر الثالثة الماضية (ً 90
يوما) وتعافيت (بمعت ،أكملت فية العزل).

ى
مت أكون قد تلقيت اللقاح الكامل؟

ُ
ً
أسبوعي من:
تعتي محصنا بالكامل ضد كوفيد 19-بعد
ر
• تلقيك جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون /جانسن ضد كوفيد ،19-أو
• تلقيك الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو موديرنا ضد كوفيد ،19-أو
• تلقيك كل جرعات لقاح ضد كوفيد 19-أقرته منظمة الصحة العالمية لالستخدام يف حاالت الطوارئ.

انظر  ph.lacounty.gov/fullyvaxلمزيد من المعلومات.

نفس واآلخرين من كوفيد19-؟
يمكنت حماية
كيفية
ي
ي

ً
جميعا استخدام كل جهودنا.
يحتاج إيقاف الجائحة منا
• خذ اللقاح .فاللقاح أفضل طريقة للحماية من كوفيد .19-سوف يبط التطعيم انتشار المتحورات ويقلل من فرص ظهور متحورات
جديدة أخطر.
ى
ارتد كمامة محكمة جيدة اليشيح .انظر  ph.lacounty.gov/masksلمزيد من المعلومات.
•
ِ
ر
ى
الت
الت قد ينتش فيها كوفيد 19-أرسع .يتضمن هذا األماكن المزدحمة ،واألماكن المغلقة سيئة التهوية ،واألماكن ي
• تجنب األماكن ي
يتحدث فيها األشخاص مع بعضهم عىل مسافات قريبة.
ِّ
حسن التهوية .افتح النوافذ واألبواب وتجنب األماكن المغلقة سيئة التهوية.
•
ى
• اخي مساحات خارجية لممارسة األنشطة االجتماعية واللياقة البدنية.
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كوفيد19-
•
•

اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بشكل متكرر ،خاصة بعد التواجد يف أماكن عامة بها أسطح متكررة اللمس.
ابق يف الميل إذا مرضت.

انظر المزيد من النصائح عىل .ph.lacounty.gov/reducerisk

كيف أحصل عىل لقاح ضد كوفيد19-؟

تتوفر لقاحات كوفيد19-عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس بدون موعدُ .يرج زيارة www.VaccinateLACounty.com
ونقر "كيفية الحصول عىل اللقاح" إليجاد موقع قريب منك .إذا احتجت إىل مساعدة يف تحديد موعد ،أو إىل وسيلة نقل إىل موقع التطعيم ،أو
ً
ً
ً
مساء طوال أيام األسبوع .تتوفر المعلومات أيضا
صباحا حت الساعة 8:30
كنت ملي ًما للميل ،اتصل بالرقم  1-833-540-0473من الساعة 8
عاما أو ر
بلغات متعددة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع عن طريق االتصال بالرقم  .2-1-1التطعيمات مجانية ومتاحة للجميع من عمر ً 5
أكي،
بغض النظر عن وضع اإلقامة.

يمكنت السفر؟
هل
ي

ً
الصح .إذا تلقيت اللقاح الكامل ،يمكنك السفر ،وإال فمن األفضل تأجيل السفر حت تتلق اللقاح
ال تسافر إذا كنت مريضا أو يف العزل أو الحجر
ي
غي
الكامل .إذا قررت أن تسافر ،يجب عليك اتباع إرشادات السفر المحلية والدولية الصادرة عن مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ل ر
الصح عند العودة من السفر .راجع إرشادات وتوجيهات السفر الصادرة عن
الت تشمل إجراء اختبار قبل السفر وبعده والحجر
ر
ي
المحصني ،ي
إدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أنجلوس لمزيد من التفاصيل.

ما زلت أشعر بالتوتر بشأن كوفيد .19-ماذا أفعل؟
مع استمرار العالم يف مكافحة كوفيد ،19-قد تشعر بمزيد من القلق ،والتوتر ،والخوف عىل صحتك وصحة من تحب .قد يؤدي التباعد،
ً
وتغيي نمط الحياة ،وعوامل أخرى أيضا إىل زيادة التوتر .تأكد من مراقبة عالمات الضيق ،واالنخراط يف الرعاية الذاتية
والمشاكل المالية،
ر
المنتظمة ،وطلب المساعدة عند الحاجة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يواجه صعوبة يف التأقلم ،تتوفر المساعدة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع من خالل االتصال بخط
ً
المساعدة التابع إلدارة الصحة النفسية يف مقاطعة لوس أنجلوس عىل الرقم  .1-800-854-7771يمكنك أيضا إرسال " "LAإىل  741741أو
وتحسي
التحدث إىل طبيبك .تتضمن صفحة الويب  http://dmh.lacounty.gov/resourcesنصائح للمساعدة يف التحكم يف التوتر
ر
الذهت الكامل والتأمل.
كي
صحتك النفسية باإلضافة إىل الوصول
المجان إىل  Headspace Plusلالستفادة من موارد الي ر
ي
ي

أين أحصل عىل معلومات موثوقة حول كوفيد19-؟
والكثي من عمليات االحتيال بشأن كوفيد .19-توجه إىل المصادر الموثوقة للحصول عىل معلومات
غي الصحيحة
توجد
ر
الكثي من المعلومات ر
ر
يىل:
دقيقة حول كوفيد ،19-بما يف ذلك ما ي
• إدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أنجلوس:
 oمعلومات حول كوفيدph.lacounty.gov/Coronavirus :19-
 oالتطعيم ضد كوفيد :19-
الكثي.
وغي ذلك
ر
تلق اللقاح ،ر
▪  VaccinateLACounty.comبشأن األسئلة الشائعة وكشوف الحقائق ،ومعلومات حول كيفية ي
ً
المعت باللقاح التابع إلدارة الصحة العامة عىل الرقم  1-833-540-0473من الساعة  8صباحا إىل الساعة 8:30
▪ مركز االتصال
ي
ً
ً
تلق اللقاح.
مساء يوميا أو ( 2-1-1يعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع) للمساعدة يف ي
• إدارة الصحة العامة يف كاليفورنيا
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19-كوفيد
• مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
• منظمة الصحة العالمية
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