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  والقائمين علىالحاالت الصحية المزمنة الخطيرة وأفراد أسرهم  العجز أوو أاإلعاقة  مخصص لألشخاص ذوي اإلرشادي هذا الدليل 
فيروس على إبطاء انتشار  ا  ب اإلصابة بالعدوى وتساعدنا جميعتساعدك على تجنالمعلومات التي التوجيه هذا يوفر  هم.ترعاي

 مقاطعة لوس أنجلوس.في  19-كوفيد

 

ي يعانبينما ، أعراض   لديه تظهرال  ، تقريبا  همبعض .من مجموعة واسعة من األعراض 19-بـفيروس كوفيدالمصابون يعاني 
يجب عليهم الذهاب إلى  و  ةشديدال األعراضأشخاص يعانون من هناك و  ،نفلونزااإلبرد أو ال تنزالتبدو كمن أعراض  اآلخر البعض

  عراضصابة باأللل رضة ع  األشخاص أكثر  .في أقصى حاالتها إلى الوفاة 19-بـفيروس كوفيدتؤدي العدوى  قد المستشفى.
باإلضافة إلى انخفاض وظائف   ،أمراض القلب والرئة والكلى ومرض السكري التي تشمل  مزمنةال مراض األ أصحاب هم الخطيرة
 على وظائف يؤثر الذي العجز األشخاص ذووقد يعاني و  .ردرجة األعراض من فرد آلخ اختالف مع الوضع في االعتبار، المناعة

 أيضا.مرتفعة  من خطورة   الرئة
 

  الرعاية في المنزلمقدم حماية الفرد و 

 

  .لديك مرضالعالمات لمعالجة أعراضك في المنزل عند ظهور   للوقاية من العدوى أو باعهاالتي يمكنك ات اإلجراءاتبعض  هذه
  أو أحد أفراد أسرتك. لعميلكالصحية   رعايةالقدم ت إذا كنت كذلك اتباع هذه الخطواتيمكنك 

 

المرجح اص فضل لتجنب اإلصابة بالعدوى هي تقليل االتصال باألشخاعلم أن الطريقة األ! ابق في المنزلوقبل كل شيء ، أوال   .1
 .مصابون  فيها يوجدقد أماكن البقاء بعيدا  عن و  ،لفيروسحملهم ل

ابق  ستة أقدام بينك وبين اآلخرين. الحفاظ على مسافةفتأكد من  ،من المنزل إذا لم تكن هناك طريقة لتجنب الخروج •
ا عن أي شخص  من شخص   الفيروسينتشر غالبا ما  مثل السعال أو العطس. ،ظهر عليه عالمات المرضتبعيد 

 .بالسعال أو العطس مصابإذا قام الالتنفس   رذاذعن طريق و  القريبالشخصي   التواصلآلخر أثناء 

  عند 19-فيروس كوفيدب إلصابةا من الممكن رج.االخوأنت في  متكرربشكل ليدين واستخدمه ل ا  معقممعك احمل  •
حاول إيجاد مكان لغسل يديك  الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك. تحمل التي ءياشاألسطح أو األلمس 

استخدم م عقمفإذا لم تتمكن من فعل ذلك و  ،جار الخ  فيإذا لمست أي سطح   بالصابون والماء لمدة عشرين ثانية كاملة
 .بعد غسل يديكأبدا  إال تلمس وجهك ال أ واحرص ، وأنت خارج المنزل تجنب لمس وجهك اليدين.

التي تحتاجها طوال   المستلزمات ، وتشمل هذه الطلباتالصحية المستمرة كطلباتكل ما تحتاجه لتلبية وجود تأكد من  ،ثاني ا .2
 .تواجدهمولكن المهم بشكل خاص التأكد من  ،الوقت

حاالت ال صحابمصمم ألالنموذج العلى  االطالعيمكنك  .يءطوار لحاالت ال تك الشخصية خطوضع تأكد من  •
على الرابط التالي:  كاليفورنيا للخدمات الصحية واإلنسانية  مكتبمن  و العجزأاإلعاقة ذوي أو   المرضية المزمنة

ستساعدك الخطة في الحصول على   "الطوارئ الشخصية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والوظيفية. خطة"
  .أسرتهأفراد  أحد أن يغادر لمراعاة رعايتك القائم على  احتاج المعتاد أو تكالرعاية التي تحتاجها إذا مرض مقدم رعاي

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.chhs.ca.gov/wp-content/uploads/2019/10/CHHS-Personal-Emergency-Plan.pdf
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 تحديثه بالمعلوماتمن دائما  تأكد  إذا مرضت بالفيروس أو واجهت أي حالة طارئة أخرى. أيضا    الخطة ساعدكتس
 الجديدة عن النقاط التالية: 

مقدمة  ال روابطوال ،بما في ذلك المتخصصين والمعالجين ،كيفية الوصول إلى جميع مقدمي الرعاية الصحية •
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع عندما تعمل  والتي أو مقدم خطتك الصحية تكرعاي القائم علىمن 

 الطوارئ؛ تتحتاج إلى رعاية في حاال
 ؛تتعامل معهالصيدليات التي الخاصة بااالتصال  بيانات •
الخدمات الصحية عن   مقدميمثل برامج الوجبات أو منسقي الرعاية أو  ،تعتمد عليهاالخدمات األخرى التي  •

 .بعد
 

مثل غسيل الكلى   ،الالزمة للحصول على الرعاية التي تحتاجها من أي خدمات طبية حرجة خارج المنزل التدابيراتخذ  •
 ،إذا كنت بحاجة إلى الخروج لتلقي هذه الخدمات الدم أو مراكز العالج الكيميائي. منتجات أو مضخات السوائلأو 

إذا  للعدوى، و  خطر إضافي من التعرض وجوددون   هذه األماكنتسمح بالوصول إلى  لديك خطة نقل وجودفتأكد من 
  البيانات المحدثة عنيمكنك الحصول على  .تجنب الذهاب في األوقات المزدحمة ،كنت ستستخدم وسائل النقل العام 

 الرابط التالي:  على 19-فيروس كوفيد حافالت وقطارات لوس أنجلوس أثناء تفشي
https://t.co/4lV0ZPvKqY . 

المواصالت مساعدة في التي تقدم المن الموارد الجيدة  لوس أنجلوس" الوصول إلى مقاطعة"يعد برنامج 
)https://accessla.org/riding_access/overview.html#(. 

أن  المعدات في حالة صالحة للعمل و تأكد أن جميع  في حالة جيدة. طويلة األمدحافظ على المعدات الطبية  •
تأكد أجهزتك الطبية، و مشاكل في   واجهتاالتصال إذا  جهة  حدد استخدامها كما هو موضح في إرشادات المنتج.

ا من حصولك على    .مستهلكات طبية كافيةأيض 

يجب  .تكرعايئمين على القابخالف اإلمكان، قدر   شخاصكل األمع  مباشرال  التواصلقم بتقييد  ،أثناء وجودك في المنزل .3
مثل المختلفة  دواتويجب تجنب مشاركة األ، بقدر اإلمكان أقدام 6 تصل إلىمنك على بعد مسافة آمنة أن يبقى أفراد األسرة 

ا لمس  الهواتف المحمولة وأجهزة التحكم في التلفزيون واألواني أو أدوات المطبخ أو األدوات المنزلية األخرى. مفاتيح تجنب أيض 
اغسل يديك أو استخدم المطهر   اإلضاءة ومقابض األبواب وأبواب األجهزة واألسطح المنزلية األخرى التي لمسها أشخاص آخرون. 

  .ةمشتركالسطح األ ةالمسمبعد 

أن   فعليهم ،بكالعناية  فيالمنزل أو  تدبير للمساعدة في   الشخصية واحد أو أكثر من مقدمي الرعايةب ت تستعينإذا كن .4
أعراض  لديهم  ظهرتإذا  همزلاالبقاء في من  باإلضافة إلى، صحتهمب االهتمام ويشمل ذلك ،يكالفيروس إل أال ينقلواللغاية  واصر يح

 مقدم رعاية بديل. مع وجودلمرض ا

 المباشر  صلواالت متتطلب وظيفتهعندما   المخصصة لالستخدام السريعلوجه  ا  عةقنأقفازات و الارتداء  تكرعاي على  ينالقائميجب على 
على حد سواء وبشكل   ألسطح التي تلمسانهاا مسح  ينبغي عليك وعلى مقدم الرعاية .أعراض المرض م، حتى إن لم تظهر لديهمعك

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://t.co/4lV0ZPvKqY
https://accessla.org/riding_access/overview.html
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 "لبيئةوكالة حماية ا رها من بين المنظفات التي أقرتها "يااختعليك و  ،سطحالمناسبة لأل استخدم المنظفات المنزلية والمطهرات .كامل
(EPA و ،)تحتوي الملصقات على تعليمات الستخدام منتج التنظيف بما في ذلك  .بعناية ة على العبوةرشادات الملصقاإلع ااتب

 االطالعيمكنك  مثل ارتداء القفازات والتأكد من وجود تدفق جيد للهواء أثناء االستخدام. ،كيفية توخي الحذر عند استخدام المنتج
 مكافحة مراكز من التطهير إرشادات  الرابط التالي: حول التنظيف المنزلي في  (CDC)على إرشادات مراكز مكافحة األمراض

 .(CDC) األمراض

 

خدمات بتقديم العديد من سالسل البقالة  تقوم .تكرعاي القائم علىتوصيل الطعام إلى منزلك حتى ال تتسوق أنت أو اطلب  .5
قد تكون من   .التوصيل كذلك خدمات ميتقدالتي لم تكن تقدم هذه الخدمة من قبل بالمطاعم العديد من   بدأتوقد  ،توصيلال

أو  ( Wheels on Meals" )على الرابط التالي: إطاراتوجبات على خدمة "للوجبات التي يتم توصيلها إلى المنزل من المستحقين 
  60 فوق عمرك  كان  إذا (Services Aging County LA" )على الرابط التالي: مقاطعة لوس أنجلوس للشيخوخة خالل "هيئةمن 
 .محدودةكانت حركتك أو  عاما  

من ، و مواجهتك بشكل  مباشرترك األغراض خارج بابك لتجنب أن عليه   إلى منزلك الطلب وصلالذي يشخص المن إبالغ تأكد 
 .تاإلنترن عبرلمشترياتك المنزلية دفع بال  قومت حينذلك ل الترتيبالسهل 

أن   قوم بالتوصيلفاطلب من الشخص الذي ي ،مشتريات إلى داخل منزلكمساعدة في حمل الطعام أو الالإذا كنت بحاجة إلى 
  مسافة ستة أقدام عنه أثناء وجوده في منزلك. احرص على البقاءو  المشتريات إلى الداخل،  حملحتى ييمنحك الوقت لالبتعاد 

اآلمن  للتواصل  الحد األقصى  اجعل  واجعل الزيارة قصيرة.ة، زيار اللمسه في منزلك بعد انتهاء ب قامتأكد من تنظيف أي سطح 
 .عشر دقائقأقل من  أسرتك د افر أأو  تكرعاي على ينالقائم عدا اآلخرينمع 

 19-فيروس كوفيدقد تكون نتيجة ظهرت لديك أعراض إذا 

مثل السعال   ، 19-كوفيد فيروس ناتجة عنمرضية قد تكون  أعراض عانيت من المعتاد إذاالصحية  تكمقدم رعايباتصل  .6
 هوالتعافي فيالبقاء في المنزل عليك   مرض.بال إلى إصابتك يشير لديك أي تغيير آخر في حالتككان أو  ،أو ضيق التنفس أو الحمى

 أوال . بالعيادةال تذهب إلى الطبيب دون االتصال ، و خفيفة كإذا كانت أعراض

القياسية   اتبع اإلرشادات لتلبية احتياجاتك. 19-يروس كوفيدبف الخاصة قد تحتاج إلى تعديل إرشادات الرعاية المنزلية .7
 :ةالتالي

 عن طبيبك اسأل  األدوية المناسبة التي ال تستلزم وصفة طبية.األعراض باستخدام   وعالج ، وشرب السوائل ،الراحة •
 .احتياجاتك الصحية المستمرةالتعامل مع  أثناء 19-فيروس كوفيد أعراض لعالجمهمة الخرى األخطوات ال

ا عن األشخاص في المنزل أن يعزلوا أنفسهم  بشكل عام 19-بـفيروس كوفيداألشخاص المصابين  على • )بعيد 
مع تحسن ( الحرارةدواء يخفض  استخدام  حمى )دون ال اختفاءأيام بعد  3ولمدة  ، أيام على األقل 7اآلخرين( لمدة 

  تجنب أي مخاطر أخرى.حتى ت أن تبقى في المنزل حتى بعد انتهاء فترة العزلة المطلوبة عليك ،ذلكرغم  األعراض.

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.mealsonwheelsamerica.org/signup/find-programs
https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/
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 ضيق  أن تشعر ب أو ،ستنففي الضيق ال كأن يزيد ،المنزل وجودك فيإذا تفاقمت األعراض أثناء  اتصل بطبيبك على الفور .8
يمكن لطبيبك . في المستشفى الصحية  رعايةال أن تتلقىاألنسب لك قد يكون  في مثل هذه الحاالت،  .  في الوعي في الصدر أو ارتباك  

 . إذا كان ذلك ضروريا  ف سعااإل ةسيار ك بلترتيب نقل 911االتصال برقم  تكرعاي القائم على أو   تكأو أحد أفراد أسر 

 .التنفس  واجهت صعوبة فيإذا  على الفور  911ل برقم  اتصعليك اال

 الخدمية مرافق المعيشة في  القائمين على رعايتهمالمزمنة و  واألمراض و العجزأاإلعاقة األفراد ذوي 

 

ا على مرافقالمبادئ التي نوقشت أعاله تنطبق  من خالل   إصابتك بالعدوى  يجب تصميم الرعاية لتقليل مخاطر .الرعاية الخدمية أيض 
جميع أنواع  إلدارةتعليمات تفصيلية ( DPHالعامة )قسم الصحة  لدى  العدوى. انتشار  إلجراءات الدقيقة لمنععد االجتماعي واباالت

ولكن   (،التاجي 19-كوفيد فيروس عن)DPH(  العامة الصحة مكتب معلومات رابط قم باالطالع علىبرامج المعيشة الجماعية )
 التأكد من اتباعها. يتسنى لك اإلرشادات حتى عليك معرفة 

 

اوذلك ، حمام منفصل لهافي غرفة منفصلة   19-فيروس كوفيدب إصابته يحتمل يجب أن يعيش أي مقيم .1 عن جميع   بعيد 
السرير    بين أقدام على األقل 6المسافة يتم التفريق بين سرائر غير المصابين على أن تكون يجب أن  المقيمين اآلخرين.

 .كما هو موضح أعالهبعد كل استخدام يجب تنظيفها وتطهيرها  ،في حالة مشاركة الحمامات  .والسرير اآلخر
 

الناس الطعام  يتناولأوقات الوجبات حتى ، وربما تطلب األمر تفريق اجتماعي كبير محيطفي الوجبات يجب أال يتم تقديم   .2
  مواجهةال مقدمو الطعامتجنب أن ي وينبغي، والتوابل ومستلزمات الطعام األخرى   طعامالتقديم مشاركة أواني يجب عدم   دون تقارب.

 .مع المقيمين ةأو المطول مباشرةال
 

غسل  ، ويشمل هذا األمر العدوى من غرفة إلى أخرى عند رعاية أكثر من مقيمتجنب خطر نقل  الخدمةيجب على مقدمي  .3
 .في كل غرفة عند الدخول والخروج وتنظيف األسطحبين الغرف لالنتقال اليدين ووضع قفازات نظيفة 

 

  .مرفقالالمقيمين في العدوى إلى   إدخاليجب تقييد الزوار لتجنب  .4
 

 الموثوقةعلى مصادر المعلومات  تعرف

 

قم بزيارة  العناية بنفسك إذا مرضت.كيفية و  19-بـفيروس كوفيدحول منع اإلصابة  الحقيقيةمعلومات لا  من المهم معرفة مصادر
آمنة للمواقع المعيشية إدارة لتقديم   كاملةالرشادات ه اإللكتروني لمعرفة اإلموقعالصفحة التي خصصها مكتب الصحة العامة على 

  العامة  الصحة مكتب معلومات: )19-كوفيدفيروس التاجي لل البياناتغيرها من اإلرشادات وصحائف لالطالع على  و  ،المجمعة
(DPH ) بشأن المرض أو العزلة المطلوبة لمنع اإلصابة بالمرض تزعجكمخاوف الإذا كانت (. التاجي  19-كوفيد فيروس عن،  

إدارة الصحة  الخاص ب خط المساعدةب تصالاال كيمكن(. DMH) المساعدة من إدارة الصحة العقلية بمقاطعة لوس أنجلوس تلقى
 . 7771-854 (800) الرقم التالي:  على العقلية بمقاطعة لوس أنجلوس

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceSocialDistancing.pdf
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