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( االستعانة بكم في المساعدة في منع انتشار فيروس كورونا )الجديد( في مقاطعة Public Healthتود إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس )

ى المصابين  ، باإلضافة إلى التدابير المحددة التي يجب علCOVID-19لوس أنجلوس. تود الصحة العامة أن تزودك ببعض المعلومات العامة حول 

 . COVID-19ر عدوى اتخاذها للمساعدة في منع انتشا بفيروس نقص المناعة البشرية

 

واألشخاص المصابين بفيروس نقص  COVID-19( "إرشادات مؤقتة بشأن DHHSمارس، أصدرت وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ) 20في 

 المناعة البشرية"، والتي تسلط الضوء على ما يلي: 

األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عن  في يختلف  COVID-19 مرض ال تشير البيانات المحدودة المتاحة حاليًا إلى أن •

(، كانت اإلصابة بفيروس ARTاألشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. قبل العالج الفعال بمضادات الفيروسات القهقرية )

غير ولجهاز التنفسي األخرى. ا  عدوى( عامل خطر لمضاعفات 3مم /200أقل من  CD4نقص المناعة البشرية المتقدمة )أي عدد خاليا 

 . COVID-19ما إذا كان هذا ينطبق أيًضا على معروف حتى اآلن 

يعاني بعض األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أمراض مصاحبة أخرى )على سبيل المثال، أمراض القلب واألوعية  •

. المدخنون المزمنون معرضون COVID-19مرض ب اإلصابة ورة معالدموية أو أمراض الرئة( التي تزيد من خطر حدوث نتائج أكثر خط

 أيًضا لخطر اإلصابة بمرض أكثر خطورة.
من المهم أن يتخذ جميع األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وخاصة أولئك المصابين بفيروس   -حتى نعرف أكثر    -  لذلك •

اإلصابة بمرض نقص المناعة البشرية المتقدم أو فيروس نقص المناعة البشرية ضعيف السيطرة، خطوات للمساعدة في حماية أنفسهم من  

COVID-19 . 

العالج الفعال جهد ممكن لمساعدة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على الحفاظ على إمدادات كافية من  أقصىينبغي بذل  •

 وجميع األدوية الضرورية األخرى. (، ARTبمضادات الفيروسات القهقرية )

 لقاحات اإلنفلونزا والمكورات الرئوية. تحديثات على المداومةيجب  •
 ( واألدوية األخرى.ARVمن األدوية المضادة للفيروسات القهقرية ) -يوًما  90واألفضل من   -يوًما من اإلمداد  30حافظ على ما ال يقل عن   •

 .نأمك إنالتغيير إلى توصيل األدوية عبر البريد   حولتحدث إلى الصيادلة و/أو مقدمي الرعاية الصحية  •
تحدث إلى مقدمي الرعاية الصحية حول مخاطر وفوائد تأخير الزيارات أو القيام بزيارة شخصية مقابل زيارة عن بعد )مثل الصحة عن بعد(.  •

المحلي، واالحتياجات الصحية التي سيتم معالجتها أثناء الموعد، وحالة فيروس   COVID-19تتضمن العوامل التي يجب مراعاتها مدى انتقال  

 لفيروس نقص المناعة البشرية( والصحة العامة. الفيروسي الحمل، CD4لمناعة البشرية للشخص )على سبيل المثال، عدد خاليا نقص ا

 أو الزيارات االفتراضية للرعاية الروتينية أو غير العاجلة واستشارات االلتزام محل اللقاءات وجًها لوجه. يةزيارات الهاتفالتحل  يمكن أن •
لفيروس نقص المناعة البشرية والذين يتمتعون بصحة مستقرة، يجب تأجيل الزيارات   مقمعبالنسبة لألشخاص الذين لديهم حمل فيروسي  •

 ن.امكر اإلدبقالطبية والمخبرية الروتينية 

الكاملة، وهي شاملة وتتضمن معلومات لألشخاص  DHHS guidance( (DHHSوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )إرشادات اطلع إلى )
 الرعاية. ى أو أعراض الجهاز التنفسي ويطلبون المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون من الحم  

 
اإلجراءات التالية للحد من خطر اإلصابة   COVID-19توصي إدارة الصحة العامة بأن يتخذ األفراد المعرضون لخطر اإلصابة بمرض خطيرة من 

 بالمرض:

 تجنب االتصال من األشخاص المصابون •

 اتخاذ اإلجراءات الوقائية اليومية: •
o  ثانية على األقل، خاصة بعد التمخط من أنفك أو السعال أو العطس أو استخدام الحمام. 20اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون لمدة 

o  على األقل. 60إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة ٪ 

o  عد، ومقابض األبواب، والدرابزين. مثل أزرار المص -بقدر اإلمكان، تجنب لمس األسطح التي يتم لمسها كثيًرا في األماكن العامة 
o  .اغسل يديك بعد لمس األسطح في األماكن العامة 
o  .تجنب لمس األشياء أو األسطح، ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك 

http://www.publichealth.lacounty.gov
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/8/covid-19-and-persons-with-hiv--interim-guidance-/0
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o   المثال: المناضد،  قم بتنظيف وتطهير منزلك إلزالة الجراثيم: مارس التنظيف الروتيني لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر )على سبيل

 ومقابض األبواب، ومفاتيح اإلضاءة، والمقابض، والمكاتب، والمراحيض، والحنفيات، واألحواض، والهواتف المحمولة(. 
o  عند مغادرة المنزل للوصول إلى الخدمات األساسية  يالقماش الوجهقم بارتداء غطاء 
o  .تجنب الرحالت البحرية والسفر الجوي غير الضروري 
o اول الدواء الموصوف لك بانتظام.استمر في تن 
o .تأكد من أنك على علم بالتطعيمات ضد األنفلونزا والمكورات الرئوية 

 

قدر اإلمكان لتقليل خطر التعرض   في مقاطعة لوس أنجلوس، نوصيك بالبقاء في المنزل  COVID-19نظًرا ألننا نشهد حالًيا تفشي مرض   •

وارتداء    أقدام بينك وبين اآلخرين قدر اإلمكان  6لك وممارسة التباعد االجتماعي الكبير عندما تكون خارج المنزل وفي العمل )ترك مسافة  

 (.طاء الوجه القماشي عند الخروجغ
بر اإلنترنت أو عبر الهاتف. يمكن أن يساعدك ذلك على  االجتماعي الخاص بك عن بعد عبر دردشة الفيديو أو عالتواصل الحفاظ على  •

 . يعزل المنزلال. اطلب المساعدة إذا كنت مريًضا وتحتاج إلى البقاء في ة جيدةنفسي ةصحالتمتع بالبقاء على تواصل اجتماعي و
يد في حال كنت بحاجة إلى  في متناول ال اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لالستفسار عن الحصول على أدوية إضافية ضرورية •

 البقاء في المنزل لفترة طويلة من الوقت. 

سريرية  جارية . هناك تجاربCOVID-19 مرضيتم تقييم بعض أنواع أدوية فيروس نقص المناعة البشرية كعالجات محتملة ل •

، ال يجب على COVID-19متعددة ألدوية فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن حتى يتم معرفة المزيد عن آثار هذه األدوية على 

-COVIDاألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تبديل أدوية فيروس نقص المناعة البشرية من أجل منع أو عالج 
19 . 

 

أو   (Ryan White) الذين يتلقون مساعدة من خالل برنامج مساعدة ريان وايتو نقص المناعة البشرية بفيروس  المصابينلألشخاص 

 اإليدز
 : 2020مارس  13لى أدويتك، نفذت إدارة كاليفورنيا للصحة العامة ما يلي، اعتباًرا من  عصولك حلضمان 

 أقصى للعمالء غير المؤمن عليهم؛يوًما كحد  30لحصول على عرض لمدة ااإلزالة المؤقتة لقيد  •

 اإلزالة المؤقتة لقيود إعادة التعبئة؛ و •
 . 2020يونيو  -تمديدات األهلية للعمالء الذين تنتهي أهليتهم بين مارس  •

 
الخدمة حتى   الحصول على ، تم تمديد أهلية(Ryan White)ريان وايت  وبالمثل، بالنسبة ألي شخص في مقاطعة لوس أنجلوس يتلقى خدمات

 . 2020يونيو  30

 

 المصادر:

 
واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية".    COVID-19وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدة "إرشادات مؤقتة بشأن  

 /0-guidance-interim--hiv-with-persons-and-19-https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/8/covid 

 
موقعنا اإللكتروني للحصول على معلومات ومصادر دقيقة )بما في ذلك وثائق التوجيه  على  اطلعإدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس: 

 إلعدادات معينة )مثل المدارس والعيادات واألماكن األخرى( واألسئلة الشائعة ونصائح للتكيف(:
navirushttp://ph.lacounty.gov/media/Coro/ # 

 
 : ما يجب أن يعرفه المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية" COVID-19مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها " 

 tmlgroups/hiv.h-ncov/specific-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/8/covid-19-and-persons-with-hiv--interim-guidance-/0
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/hiv.html
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 COVID-19"تحديث إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا " عيادة اإليدز ب
-https://cdph.magellanrx.com/external/commercial/cdph/doc/en
 us/CDPH_emergencyalert_20200316_coronavirus.pdf 

 
مع خدمة البريد أو خدمات التوصيل."   ADAP: صيدليات شبكة COVID-19ليفورنيا "تحديث إدارة الصحة العامة في كا

-/doc/enhttps://cdph.magellanrx.com/external/commercial/cdph
us/CDPH_network_pharmacies_mailorder_delivery.pdf 

http://www.publichealth.lacounty.gov
https://cdph.magellanrx.com/external/commercial/cdph/doc/en-us/CDPH_emergencyalert_20200316_coronavirus.pdf
https://cdph.magellanrx.com/external/commercial/cdph/doc/en-us/CDPH_emergencyalert_20200316_coronavirus.pdf
https://cdph.magellanrx.com/external/commercial/cdph/doc/en-us/CDPH_network_pharmacies_mailorder_delivery.pdf
https://cdph.magellanrx.com/external/commercial/cdph/doc/en-us/CDPH_network_pharmacies_mailorder_delivery.pdf
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