
 ؟)COVID-10لمعرفتھ عن فیروس كورونا ( الذي تحتاجما 
 

 ما ھو فیروس كورونا؟ 
 ) ھو عبارة عن مرض جدید یصیب الجھاز التنفسي ویمكنھ االنتقال من شخص إلى آخر.COVID-19( 2019مرض فیروس كورونا  •
 وضیق التنفس. من األعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال  •
الذین یصابون بفیروس كورونا بأنھم یعانون من دور برد أو أنفلونزا شدید، لكن بعض األشخاص تظھر علیھم أعراض أسوأ  یشعر معظم األشخاص  •

 ویحتاجون لالنتقال إلى المستشفى. 
 

 ماذا ینبغي أن أفعل لمنع انتشار فیروس كورونا؟
  ثانیة على األقل. 20فركھا لمدة دائماً بالصابون والماء واستخدم مطھرات كحولیة لألیدي. وعند غسل یدیك، علیك اغسل یدیك  .1
 باستخدام مندیل أو باستخدام كمك (ولیس یدیك) وتخلص من المندیل بعد ذلك. أو العطس، قم بتغطیة فمك وأنفكعند السعال   .2
 تجنب مالمسة عینیك أو أنفك أو فمك. .3
 . ویشمل ذلك المصافحة باألیدي واألحضان والقبالت واألكل من نفس الطبق، وما إلى ذلك.تجنب التواصل عن قرب مع أي شخص مریض .4
 إذا شعرت بالمرض، ابق في المنزل. .5
ن وكالة حمایة البیئة لقبل  مثل مقابض األبواب والدرابزین والھواتف، وذلك باستخدام مطھر معتمد م قم بتنظیف األسطح التي یملسھا اآلخرون كثیراً  .6

 البكتیریا والفیروسات.
، علماً بأن ھذه الحقنة ال تمنع فیروس كورونا، ولكن حقنة اإلنفلونزا یمكنھا منع األمراض إذا لم تكن قد أخذتھا في ھذا الفصل حقنة اإلنفلونزااحصل على  .7

  التي تشبھھ وتحافظ على صحتك.
، بما في ذلك مرض القلب والسكري والرئة اتخاذ  عاماً أو أكثر وكذلك كل من یعانون من حاالت صحیة 65ینبغي للبالغین الذین یبلغون من العمر  .8

السفن السیاحیة، واحرص على  األماكن المزدحمة والسفر غیر الضروري مثل السفر في رحالت الطیران الطویلة وخاصة . تجنب احتیاطات إضافیة
 لحصول على كمیة من المواد الطبیة معك.ا

 

 ماذا أفعل إذا كنت مریضاً.
من دون قسم الطوارئ ال ینبغي أن تذھب إلى المستشفى أو ینبغي علیك البقاء في المنزل واالتصال بطبیبك. إذا كنت تعاني من حمى أو سعال أو ضیق في التنفس، 

وإذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر أو غیرھا من األعراض التي تستدعي اللجوء للطوارئ، اذھب إلى قسم الطوارئ، ولكن  إخطار طبیبك أوالً. 
بتكلفة االختبار  التي یمكن الحصول علیھا المنافع العامة یرجى مالحظة أن الحصول على رعایة الطوارئ ال تعتبر من ال تذھب إال إذا كنت تعاني من أعراض حادة. 

المستوى  . ویمكن للمقیمین الذین لیس لدیھم تأمین، بصرف النظر عن وضع الھجرة الخاصة بھم، الحصول على الخدمات في المراكز الصحیة المؤھلة علىالعام
 الفیدرالي. 

 یمكنك العثور على مركز صحي مؤھل على المستوى الفیدرالي ھنا: 
health.baltimorecity.gov/health-clinics-services/primary-care-clinics-uninsured 

 

 ماذا إذا وقعت ضحیة للتمییز؟
للعدالة  لتیمور إذا تعرضت ألي نوع من التمییز أو واجھت مشكلة في الحصول على الخدمات بسبب عرقك أو جنسیتك، یمكنك اإلبالغ عن ذلك إلى مكتب مدینة با

 .3141-396-410والحقوق المدنیة على الرقم 
 

 :بزیارةلمزید من المعلومات عن فیروس كورونا واستجابة مدینة بالتیمور، قم 
 ncov-2019-coronavirus-health.baltimorecity.gov/novel  
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