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(19كوفيد ) مرض فيروس كورونا 
(Coronavirus disease (COVID 19))

(UCC)تعليمات العناية بعد مغادرتك لقسم الطوارئ أو مركز العناية الطارئة 
 Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre))

.أنظر إلى الروابط أسفل هذه الصفحة -تمت ترجمة هذه المعلومات إلى لغات أخرى

الخاص بك وتعافيك  COVID-19يُمكنك البقاء في منزلك أثناء انتظارك لنتائج فحص كوفيد  .ال تحتاج إلى البقاء في المستشفى

 .من األعراض المرضية

:في حالة 911اتصل بالرقم 
Call 911 if you:))

   تعرضك لصعوبة جديدة بالتنفس أو إذا ازدادت هذه الصعوبة سوءا

   تعرضك أللم جديد في الصدر أو ازدياد هذا األلم سوءا

 كنت مرتبكا  أومشوش الفكر

  (فقدت الوعي)في حالة حدوث إغماء  لك

:أو اطلب قسم الرعاية الطبية في حالة 811على الرقم  Health Linkاتصل ُبمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو بـ 
Call your healthcare provider or Health Link at 811 or get medical care if:))

  يوما 14إلى  7لم تشعر بتحسن األعراض المرضية في غضون

 إذا شعرت بالتحسن، ثم ساءت حالتك الصحية

  إذا كنت تعتقد بأن األدوية غير فعّالة أو تُسبب لك آثارا  جانبية

 إذا كنت تعاني من عالمات وأعراض الجفاف مثل:

o الجفاف الشديد بالفم 

o إخراج كمية قليلة فقط من البول 

o الشعور بالدوخة 

:اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك

Call your healthcare provider:))

 لتحديد موعد للمتابعة 

 إذا كانت لديك أية مشكالت أو أسئلة غير عاجلة 

 أيام 5الخاصة بك بعد مرور أكثر من  19-في حال عدم استالمك نتائج فحص كوفيد

قُم بالعزل الذاتي 

Isolate yourself))

وهذا يعني  .، ينبغي عليك القيام بالعزل الذاتي(UCC)أو مركز الرعاية الصحية الطارئة ( ED)بعد مغادرتك لقسم الطوارئ 

 :أنه عليك

 وبعيدا  عن االخرين أن تبقى في البيت

 تغادر البيت إال عند حاجتك للحصول على عناية طبية أال

  (مثل الحافلة أو القطار)أال تستعمل وسائل النقل العامة

 أشخاص آخرين، مثل أشخاص ممن هم في منزلك أو  أن ترتدي كمامة الوجه في حال توجب عليك التواجد قريبا  من
 في حالة تلقيك للرعاية الطبية

  (ثم التخلص منه في القمامة على الفور وتنظيف يديك) السعال أو العطس في كُمك أو مرفقك أو تغطية فمك وأنفك بمنديل
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  إذا لم يتوفر لديك الماء والصابون، استعمل معقم  -ثانية على األقل  20اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة
 لليدين يحتوي على الكحول

 تجنب مالمسة عينيك ،وأنفك، وفمك، ووجهك

  فقط )حاول البقاء بعيدا  عن اآلخرين في منزلك وتلقى العناية من شخص واحد فقط غير ُمصاب بأية أعراض مرضية

 (إذا لزم األمر

  إذا ) ابَق في غرفة نوم منفصلة واستعمل حماما  منفصال  عن جميع األشخاص اآلخرين المتواجدين معك في المنزل
 (كان ذلك ممكنا

  ال تشترك في استعمال نفس األدوات المنزلية الشخصية التي يستعملها األشخاص اآلخرون مثل أغطية السرير

 لكترونيةوالمناشف واألطباق وأدوات األكل واألجهزة اإل

 نظف وعقم منزلك كل يوم باستخدام المنظفات المنزلية والمناديل أو البخاخات المعقِّّمة.

على  Health Linkإن لم تكن متأكدا ، اتصل بـخدمة  .اتبع النصائح التي قُدّمت لك حول التوقيت اآلمن لك إلنهاء العزل الذاتي

 .811الرقم 

 توصيات العزل جه إلىللحصول على المزيد حول توصيات العزل تو

 19-حول كوفيد

About COVID-19))

أو األمراض األخرى التي تصيب ( اإلنفلونزا)شبيهة جدا  بأعراض الزكام  19-أعراض كوفيد .سببه فيروس 19-مرض كوفيد

 :في 19-قد يتسبب كوفيد (.وتسمى باألمراض التنفسية)الرئتين والممرات الهوائية 

 الُحمى

 السُعال

 ضيق في التنفس

 صعوبة في التنفس

 التهاب في الحلق

 سيالن األنف

االعتناء بنفسك في المنزل

Caring for yourself at home))

 احصل على قسط إضافي من الراحة لمساعدتك على الشعور بالتحسن.

 تناول الكثير من السوائل.

 استخدم وسادة إضافية لرفع رأسك إذا كان السعال يبقيك مستيقظا  أثناء الليل.

 ال تدخن، و ال تستخدم السيجارة اإللكترونية، وتفادى استنشاق الدخان الناجم عن تدخين األخرين.

  جرب، للمساعدة على تخفيف آالم الجسم والصداع أو لخفض الحّمى، تناول األسيتامينوفين( مثلTylenol)  حسب

  .التوجيهات الواردة على العبوة

  ال تأخذ مضادات الهيستامين مثلBenadryl  أوReactine تستخدم هذه األدوية للمساعدة  .19-لعالج أعراض كوفيد
 .على السيطرة على أعراض الحساسية، وليست تلك الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي

 تناول أدويتك كما وصفها لك طبيبك.

 19-دليل العناية الذاتية عند اإلصابة بكوفيد لمعرفة المزيد حول كيفية العناية بنفسك في البيت، توجه إلى
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(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre) 

https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/page17824.aspx


أين يمكنني االطالع على المزيد من المعلومات؟

Where can I learn more?))

:19-قم بزيارة المواقع اإللكترونية التالية للحصول على أحدث المعلومات حول كوفيد

 Alberta Health – alberta.ca/covid

 Alberta Health Services (معلومات خاصة بسكان ألبرتا )– ahs.ca/covid

 Alberta Health Services  (19-نصائح لألشخاص الذين أجروا فحص كوفيد )- ahs.ca/results

 f CanadaGovernment o – 19-canada.ca/covid

 MyHealth.Alberta.ca –  تعليمات العناية(: 19-كوفيد)مرض فيروس كورونا

(19-كوفيد)مرض فيروس كورونا 

Related to Coronavirus Disease (COVID-19)))

 19-كوفيد :Alberta Health Services

 لسّكان  19-معلومات كوفيدAlberta: Alberta Health

على  Health Linkللحصول على نصائح من ُممرضة متخصصة أومعلومات صحية عامة على مدار الساعة اتصل بخدمة 

 .811الرقم 
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Emergency Strategic Clinical Network, Alberta Health Services :المؤلف

ي صحي ُمؤهل
 عن استشارة أخصائ 

ً
عتبر هذه المادة بديال

ُ
عىل  .تتضمن هذه المطبوعة معلومات عامة فقط وهي ُمقدمة عىل أساس وضعها ومكانها الحاليي    .ال ت

، فيما يتعلق  Alberta Health Servicesالرغم من بذل كافة الجهود المعقولة للتأكد من دقة المعلومات، فإن  ي أو قانوئي
ال تقدم أي تعهد أو ضمان، رصي    ح أو ضمن 

علن  .بدقة هذه المعلومات أو موثوقيتها أو اكتمالها أو قابليتها للتطبيق أو مالئمتها لغرض معي   
ُ
 إخالء طرفها من أية مسئولية  Alberta Health Servicesت

ً
رصاحة

 .مرتبطة باستخدام هذه المطبوعة، وعن أية ُمطالبات أو دعاوى قضائية أو ُمطالبات أو قضايا تنشأ عن استخدامها
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3/3 (Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre) 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17034.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_covid-19
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?Hwid=custom.ack9673ahs
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx



