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وس كورونا المستجد (كوف�د �ي الرعا�ة19-ف�ي  ): إرشادات لُمقدِّ
�ت بتار�ــــخ  ج��

�
ي أ

ات اليت  2021مارس  9ملخص التغي�ي
 إضافة معلومات جد�دة تخص األفراد الذين حصلوا ع� اللقاح.  •

 الخطة 
ي �شخص ض لخطر أع� إذا كنت تعتين  ، ف�جب عل�ك: 19-للمرض الشد�د �سبب كوف�د ُمعرَّ

ي  •
ور�ة؛ �ي تكون �ن االتصال بمقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص به لطلب الحصول ع� كم�ة إضاف�ة من األدو�ة ال�ن

ة ط��لة.  ل لف�ت ن ي الم�ن
ي حالة احت�اجك أنت وأحبائك إ� البقاء �ن

 متناولك �ن
�د.  إذا لم تتمكن •  من الحصول ع� أدو�ة إضاف�ة، مراعاة استخدام طلب األدو�ة ع�ب ال�ب
ها) لعالج الح�  • ي ال �ستلزم وصفة طب�ة (المناد�ل وغ�ي التأ�د من حصولك ع� األدو�ة والمستلزمات الطب�ة اليت

 واألعراض األخرى. 
، وعالج سلس البول، وغس�ل ال��، والعنا�ة   • ن ي من المستلزمات الطب�ة (األ�سجني

التأ�د من حصولك ع� ما �ك�ن
 بالجروح) ووضع خطة احت�اط�ة للحصول ع� الم��د. 

ي متناول َمن تحبهم.  •
 التأ�د من وجود مواد غذائ�ة غ�ي قابلة للتلف �ن

أصبت بالمرض. وكن ع� اتصال مع اآلخ��ن عن ط��ق تحد�د األشخاص الذين �مكنهم رعا�ة َمن تحبهم إذا  •
ي المجال 

ن �ن انك، والعاملني . وقد تحتاج إ� طلب المساعدة من أصدقائك، وأ�تك، وج�ي ي
وئن �د اإلل��ت الهاتف أو ال�ب

ي المجتمعات المحل�ة، وما إ� ذلك. 
 الص�ي �ن

 إ�شاء قائمة جهات اتصال لحاالت الطوارئ.  •

 اتخذ التداب�ي الوقائ�ة 
غطاء الوجه المصن�ع من القماش هو أي ب عل�ك وع� الشخص الذي تهتم به ارتداء قناع وجه من القماش. �ج •

ء  ي
ا  و�كون بال�امل، واألنف الفم �غ�ي �ش ي  ع� ب�حكام مثبت� ا  . الذقن وتحت الوجه جانيب و�جب أن �كون مصنوع�

طة تلتف حول رأسك أو خلف أذن�ك. (اطلع  ا بأر�طة أو أ�ش ن أو أ��� من القماش المنس�ج ب�حكام ومزود� من طبقتني
ي نها�ة هذا القسم.)

 ع� الم��د من المعلومات عن أغط�ة الوجه �ن
ر • ف وطهِّ ي تتعرض للمس احرص ع� نظافة بيئة الرعا�ة. نظ� باستمرار (مثل الطاوالت،   األش�اء واألسطح اليت

ومقابض األبواب، ومفاتيح اإلضاءة، والمقابض، والمكاتب، والمراح�ض، والحنف�ات، واألحواض، والهواتف 
لة لدى  وس كوف�د EPAالمحمولة). اطلع ع� المطهرات الُمسجَّ ي تقتل ف�ي  .  19-اليت

ا بالماء والصابون لمدة  • �  بعد تنظ�ف أنفك، أو السعال، أو العطس، أو  ثان�ة ع� األقل، خاص 20اغسل �َد�ك كث�ي
ً
ة

ي مكان عام. 
 التواجد �ن

ن  • ك�ي ا لل�َدين �حتوي ع� ال�حول ب�ت ي حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم�
 % ع� األقل.  60�ن

ب لمس وجهك، وأنفك، وعيَن�ك.   •  تجنَّ
ي األما�ن العامة، مثل أزرار  •

ا �ن � ب لمس األسطح الملموسة كث�ي المصاعد، ومقابض األبواب، والدراب��ن،   تجنَّ
م القم�ص لتغط�ة �دك أو إصبعك إذا اضطررت  

�
 أو ك

ً
والمصافحة بال�د، وما إ� ذلك قدر اإلمكان. واستخدم مند��

ء.   ي
 إ� لمس أي �ش

ل؛ سواء عن ط��ق أ�تك، أو ا • ن ي طرق إلحضار الطعام إ� الم�ن
ر �ن

�
ي حالة الحاجة إ� م��د من الطعام، فك

لشبكات �ن
 االجتماع�ة أو التجار�ة. 
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 المراقبة
ي حالة الشعور بتطور  19-انتبه إ� أعراض كوف�د •

ي التنفس. و�ن
ي �شمل الح�، والسعال، وضيق �ن المحتملة، اليت

 األعراض، اتصل بطبيبك.  
وس كوف�د • ي تدل ع� اإلصابة بف�ي س ، فالتم 19-إذا ظهر ع� الشخص الذي ترعاە عالمات تحذير الطوارئ اليت

 : ن ما ��ي ي البالغني
ا. تتضمن عالمات تحذير الطوارئ �ن  الرعا�ة الطب�ة فور�

o  ي التنفس
ي التنفس أو ضيق �ن

 صع��ة �ن
o  ألم متواصل أو شعور بالضغط ع� الصدر 
o   اضطراب جد�د أو عدم القدرة ع� االست�قاظ 
o   ي الشفاە أو الوجه

 زرقة �ن
م الرعا�ة الطب�ة الخاص بك ف�ما �خص أي أعراض أخرى شد�دة أو  (هذە القائمة ل�ست شاملة. ُير�ب استشارة ُمقدِّ

ة للقلق).   مث�ي

ي من عدوى الجهاز التنف�ي  
 إذا كان الشخص الذي تهتم به �عائن

ي ف�ما �خص  CDCإذا ظهرت أعراض ع� الشخص الذي تهتم به، فاتبع ما تو�ي به  •
العنا�ة �شخص م��ض �ن

ل ن ي أي مكان  الم�ن
�ي الرعا�ة �ن ، وُمقدِّ ن كاء الحم�مني ل، وال�ش ن غ�ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة يوجد به م��ض ألفراد الم�ن

وس كوف�د ي مرحلة الفحص.  19-ظهرت عل�ه أعراض اإلصابة بف�ي
ا أو م��ض �ن  وثبتت إصابته معمل��

ي مكان الرعا�ة، وذلك عن ط��ق وجود مك�ف هواء أو نافذة مفتوحة، إذا  •
احرص ع� تدفق الهواء بصورة ج�دة �ن

 سمح الطقس بذلك. 
ل التواصل واح •

�
ي تقد�مها.  قل

ن الشخص الذي تقدم له الرعا�ة، واستمر �ن  رص ع� إبقاء أ��ب مسافة ممكنة بينك و�ني
o  من خالل تقد�مها ع� صين�ة ، ن الشخص الذي ترعاە إ� الحد األدئن ل من نقل األش�اء بينك و�ني

�
قل

 طعام بدً� من �سل�مها له وأخذها منه منفردة بال�َدين.  
o ي فمه.   أعطه ترموم�ت ق�اس حرارة

ي �دە بدً� من وضعه �ن
 �ن

o  .عند التحدث إل�ه، ِقف ع� ُبعد ست أقدام 
ي غرفة نوم واحدة  •

ا، احرص ع� بقاء الشخص الم��ض الذي تهتم به �ن ة المرض، و�ذا كان ذلك ممكن� خالل ف�ت
ا، إن أمكن ذلك.   ا خاص� ص له حمام�  بمفردە، وخصِّ

ي  •
ا قبل أن �ستخدمها أي فرد آخر �ن عند تنظ�ف غرفته، احرص ع� تطه�ي جميع األسطح وتنظ�فها بالدعك ج�د�

ل.   ن  الم�ن

ا أن  مؤ  ، مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها)Centers for Disease Control and Prevention )CDCأعلنت  خر�
عليهم أن �خضعوا للحجر الص�ي إن كانوا    ل�س 19-األشخاص الذين ا�تمل تطع�مهم وتعرضوا لشخص مصاب بكوف�د

    �ستوفون المعاي�ي التال�ة كلها: 

ي مجموعة التطع�مات  •
ن أو أ��� من الحصول ع� الجرعة الثان�ة �ن أن �كون قد ا�تمل تطع�مهم (بعد مرور أسبوعني

ن أو أ��� من الحصول ع� اللقاح المكون من جرعة وا ، أو بعد مرور أسبوعني ن  حدة). المكونة من جرعتني
  . 19-أال �كونوا قد أصيبوا بأعراض منذ تعرضهم الحا�ي ل�وف�د •

ن ع� من ا�تمل تطع�مهم االنتباە لألعراض لمدة  ا بعد تعرضهم. وعليهم كذلك المداومة ع� ارتداء  14سيتعني يوم�
، وتضييق دوائرهم االجتماع�ة.    ال�مامات، وممارسة التباعد االجتما�ي

ي أن �ستمروا  وُ�ستثين من هذا التوج�ه
ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة ممن جرى تطع�مهم ينب�ن

ن �ن ن والمق�مني أن المر�ن الداخليني
 . 19-ق�د الحجر الص�ي بعد التعرض لشخص مصاب بكوف�د

ي اتباع 
�ة  توجيهات الحجر الص�ي الحال�ةع� األشخاص الذين ال �ستوفون كال المع�ار�ن أن �ستمروا �ن ن (متوفرة باإلنجل�ي

ي تعرضه ل�وف�د
 أو تأ�دت إصابته به.  19-فقط) بعد التعرض لشخص ُ�شتبه �ن

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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ا بال�امل؟   ميت �مكن اعتبارك محصن�
ي الحاالت التال�ة:  ُ�عت�ب الشخص محصن�  

 ا بال�امل �ن
•  ، ن ي مجموعات التطع�مات المكونة من جرعتني

ن من الحصول ع� الجرعة الثان�ة من اللقاح �ن بعد مرور أسبوعني
 ، أو Moderna أو Pfizerمثل لقاحات 

ن من الحصول ع� اللقاح المكون من جرعة واحدة، مثل لقاح   • كة  Janssenبعد مرور أسبوعني  Johnsonمن �ش
& Johnson 

ي حال كنت ال تزال بحاجة إ� الحصول ع� 
ن ع� الحصول ع� جرعة اللقاح، أو �ن ي حال مرور أقل من أسبوعني

مالحظة: �ن
وس. واظب ع� اتخاذ جميع ا بال�امل ضد الف�ي ي أنك لست محصن� حيت تصبح   اإلجراءات الوقائ�ة  الجرعة الثان�ة، فهذا �عين

ا بال�امل.   محصن�
  

ا بال�امل:   عندما تصبح محصن�
ا دون ارتداء كمامة.  • ن بال�امل أ�ض� ي التجمعات المغلقة بحضور أشخاص محصنني

 �مكنك المشاركة �ن
ي التجمعات المغلقة بحضور أشخاص من أ�ة أخرى لم �حصلوا ع� اللقاح (ع� سب�ل   •

�مكنك المشاركة �ن
ا) دون ارتداء كمامات، ما لم �كن أي ا مع� من هؤالء األشخاص أو أي  المثال، ز�ارة األقارب الذين �ع�شون جم�ع�

ا ا�د لإلصابة بمرض شد�د �سبب كوف�د شخص �ع�ش معهم معرض� ن  . 19-لخطر م�ت
وس كوف�د • ا بف�ي ا مصاب� لالبتعاد عن اآلخ��ن أو الخض�ع لالختبار إال إذا ظهرت  ، فال دا�ي 19-إذا خالطت شخص�

 عل�ك أعراض اإلصابة. 
o  ،( ي أما�ن إقامة جماع�ة، (مثل إصالح�ة أو منشأة احتجاز أو مسكن جما�ي

ومع ذلك، إذا كنت تع�ش �ن
وس كوف�د ا بف�ي ا مصاب� ا عن اآلخ��ن لمدة 19-وخالطت شخص� ن عل�ك البقاء بع�د� ا يوم�  14، فال يزال يتعني

  والخض�ع لالختبار، حيت إذا لم تظهر عل�ك أعراض اإلصابة. 
 

ن عل�ك اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل ي أ حما�ة نفسك واآلخ��ن و�غض النظر عن حالة تحصينك، فال يزال يتعني
ثناء �ن

ا مسافة  ي األما�ن العامة. تتضمن تلك اإلجراءات ارتداء كمامة، والبقاء بع�د�
�ن) ع� األقل عن اآلخ��ن،   6الوجود �ن أقدام (م�ت

ة   ن عل�ك تجنب التجمعات متوسطة أو كب�ي وتجنب األما�ن المزدحمة وسيئة الته��ة. باإلضافة إ� ذلك، ال يزال يتعني
ي مراقبة

وس كوف�د الحجم واالستمرار �ن ا. 19-أعراض اإلصابة بف�ي ا م��ض�  ، الس�ما إذا كنت قد خالطت شخص�
 

 . Centers for Disease Control and Preventionالمصدر: 

 الم��د من المعلومات عن ال�مامات 

ي أما�ن العمل ارتداء أغط�ة توفر حما�ة أ��ب مثل ال�مامات أو أجهزة التنفس.  
�مكن لألشخاص الذين  قد يتطلب األمر �ن

�عانون من حاالت طب�ة، أو سلوك�ة، أو متعلقة بالنمو تمنعهم من ارتداء غطاء للوجه ارتداء درع للوجه مزود بغطاء من  
ي دور رعا�ة األطفال، والمعسكرات النهار�ة، والمدارس من 

ا استخدام دروع الوجه من قِبل األطفال �ن األسفل. �مكن أ�ض�
. صف الروضة حيت الصف  ي ع�ش

 الثائن

ات�ج�ات )Centers for Disease Control and Prevention )CDCاإلرشادات الصادرة عن  ن  تو�ي ب�س�ت لتحسني
و  ات�ج�ات ارتداء كمامة من 19-س كوف�دمالءمة ال�مامة للوجه من أجل ز�ادة فاعل�ة إبطاء انتشار ف�ي . وتتضمن هذە اإلس�ت

طة األذن الخاصة بكمامة اإلجراءات الطب�ة، واستخدام دعامة   القماش فوق ال�مامة الخاصة باإلجراءات الطب�ة، وعقد أ�ش
  Department of Healthلتثب�ت ال�مامة، أو وضع غطاء من قماش النا�لون فوق ال�مامة. و�اإلضافة إ� ذلك، ال تو�ي  

)DOH(باستخدام ال�مامات المزودة بصمامات الزف�ي أو فتحات الته��ة أو عصابات وأوشحة (جراميق) العنق   ، وزارة الصحة
ي مراعاة تداب�ي  

ي جميع األما�ن العامة، إ� جانب االستمرار �ن
المصنوعة من طبقة قماش واحدة. من المهم ارتداء كمامة �ن

ام بالتب ن ي اللقاح، واالل�ت
. الصحة العامة الفعالة، مثل تل�ت  اعد الجسدي، ونظافة ال�دين، والعزل، والحجر الص�ي

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html


   

4 
 

وس كوف�د   19-م��د من المعلومات والموارد عن ف�ي
وس كوف�دابق ع� اطالع دائم ع�  ي واشنطن  19-الوضع الحا�ي لف�ي

(متوفرة   األعراض، و ت��حات الحا�م إ�س�ي ، و �ن
�ة فقط)، و  ن �ة فقط)، و  طرق االنتشار باإلنجل�ي ن (متوفر  � األشخاص الخض�ع لالختبار ك�ف وميت �جب ع(متوفرة باإلنجل�ي

�ة فقط). راجع  ن �ة فقط) لم��ٍد من المعلومات.  األسئلة الشائعةباإلنجل�ي ن  (متوفرة باإلنجل�ي

ي  
وس ال يتسبب الِعرق/االنتماء العر�ت ي تع��ض الشخص لدرجة أ��ب من خطر اإلصابة بف�ي

ي حد ذاتهم، �ن
أو الجنس�ة، �ن

وس كوف�د19-كوف�د . و�رجع  19-. ورغم ذلك، تكشف الب�انات عن أن المجتمعات الملونة تتأثر ع� نحو غ�ي متناسب بف�ي
ات المرتبطة بالعن��ة، وال س�ما العن��ة المؤسسات�ة،  ي ذلك إ� التأث�ي

ي السبب �ن
ي تقلل من فرص بعض الجماعات �ن اليت

ي محار�ة المرضحما�ة أنفسها ومجتمعاتها. 
�ة فقط(متوفر  لن �ساعد وصمة العار �ن ن احرص ع� مشاركة ). باإلنجل�ي

 المعلومات الدق�قة فقط لمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. 

وس كورونا المستجد  Department of Healthصفحة  • ي ف�ي
ِّ   )19-(كوف�د  2019بوال�ة واشنطن عن تف�ش

�ة فقط) ن  (متوفرة باإلنجل�ي
•  19)-WA State Coronavirus Response (COVID 
�ة فقط) ابحث عن دائرة الصحة المحل�ة أو المنطقة الصح�ة التابع لها  • ن  (متوفر باإلنجل�ي
وس كورونا (كوف�د CDCصفحة  •  )  19-ف�ي
�ة فقط)وصمة العار  موارد الحد من • ن  (متوفرة باإلنجل�ي

وس كوف�د ن إ�  0127-525-800-1: اتِصل بالخط الساخن؟ 19-هل لد�ك الم��د من األسئلة حول ف�ي ، من االثنني
ا إ� الساعة  6عة الجمعة، من السا مساًء، هل لد�ك الم��د من األسئلة؟ اتصل بالخط الساخن لالستفسار عن   10صباح�

   0127-525- 800- 1: 19-كوف�د
ن من الساعة  ا إ� الساعة  6االثنني ي الوال�ة، من الساعة  10صباح�

ا إ�   6مساًء، ومن الثالثاء إ� األحد وأ�ام العطالت �ن صباح�
جمة الفور�ة، اضغط ع� # عندما �ج�ب أحدهم واذكر لغتك. ولط�ح أسئلة عن صحتك، أو مساًء. لخد 6الساعة  مات ال�ت

وس كوف�د د الرعا�ة الصح�ة. 19-اختبار ف�ي  ، أو نتائج االختبارات، ُير�ب االتصال بُمزوِّ
 

ن . ف�ما �خص العمال 1-800- 525-0127لطلب الحصول ع� هذە الوث�قة بتنسيق آخر، اتِصل ع� الرقم  ء المصابني
ي السمع، ُير�ب االتصال بالرقم 

�ة فقط) أو عن ط��ق  Washington Relay( 711بالصمم أو صع��ة �ن ن ) (متوفر باإلنجل�ي
ي 

وئن �د اإلل��ت  . civil.rights@doh.wa.govال�ب

 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
mailto:Washington%20Relay
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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