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لمعرفة وقت االتصال  COVID-19قائمة التحقق 

 بمزود الخدمة

 

 أهم التوصيات إذا أصبت بالمرض

 

توصي مديرة وزارة الصحة بوالية أوهايو ، آمي 

بشدة أن يتخذ  MPHأكتون ، دكتوراه في الطب ، 

جميع سكان أوهايو اإلجراءات التالية فوًرا إذا 

 شعروا بالمرض:

 

المحتملة بما في ذلك  COVID-19انتبه ألعراض  •

الحمى والسعال وضيق التنفس. اتصل بطبيبك 

على الفور )قبل طلب الرعاية( إذا شعرت 

أنك تطور هذه األعراض. إذا كان لديك موعد 

طبي ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية وأخبره 

https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home/covid-19-checklists/when-to-contact-your-provider-covid-19-checklist/!ut/p/z1/hY-xDoIwGISf6M_fIiEyNgwqAkknaxfTVIRGbEmpGH160bgZ8bZLvsvdoUSB0qrRNCoYZ1U3-b1MDlW6YpRuSUWiakk4pTlnSRFv4gXu3gD5IUZQzufzf8C0IPJlVjYoexVaMPbkUGg3miPQFHRb63NnhjCguLW1heBAOxuUDnB3Vw-9f6G1h-_INF7O1WecfoCZf_1FPIo1MU9Re8i5/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FOhio%2BContent%2BEnglish%2Fcovid-19/home


. سيساعد COVID-19أن لديك أعراض مصاحبة لـ 

 ذلك مكتب مقدم الرعاية الصحية على اتخاذ

خطوات لمنع اآلخرين من اإلصابة أو التعرض. 

 ضع قناع على الوجه قبل دخول المنشأة.

  

اطلب العناية الطبية العاجلة إذا وضعت  •

. في COVID-19عالمات تحذيرية طارئة لـ 

 البالغين ، يمكن أن تشمل هذه:

   

 صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس -

 ألم أو ضغط مستمر في الصدر -

 ارتباك جديد أو عدم القدرة على إثارة -

 شفاه أو وجه مزرق. -

 

هذه القائمة ليست شاملة. يرجى استشارة مقدم 

الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أعراض أخرى 

 شديدة أو تتعلق.

 

صل بطبيبك قبل طلب الرعاية إذا كنت قد تا •

سافرت مؤخًرا من منطقة ذات انتشار واسع 

. قم بزيارة COVID-19النطاق أو مستمر من 

 Coronavirus Disease 2019 Information for Travel موقع

على الويب للحصول على تحديثات حول 

 المجاالت المثيرة للقلق.

 

اطلب من طبيبك االتصال بقسم الصحة المحلي  •

أو وزارة الصحة بوالية أوهايو إذا كان 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


COVID-19  مالئًما. يجب على األشخاص الذين

يخضعون للمراقبة النشطة أو المراقبة 

الذاتية الميسرة اتباع التعليمات المقدمة 

 من قبل قسم الصحة المحلي.

 

 ، اتصل على COVID-19لإلجابة على أسئلتك 

5634)-427-833-4ASKODH (1 - 833-1 

 

 

 

 في المنزل عندما تكون مريضا  أبق •

 تجنب االتصال باألشخاص المرضى •

 

احصل على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات  •

 متوازنة



 20اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون ) •

 ثانية أو أكثر(

جفف يديك بمنشفة نظيفة أو جفف يديك  •

 بالهواء

بتغطية فمك بمنديل أو كم عند السعال قم  •

 أو العطس

تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير  •

 مغسولة أو بعد لمس األسطح

 قم بتنظيف وتطهير األسطح عالية اللمسة •

 اتصل قبل زيارة طبيبك •

 الجيدة مارس عادات النظافة •

 

 
 


