
 
 

 

 إذا كنت قلقًا أو تشعر بالمرض 
 

 ؟فحصهل أحتاج إلى  ،19-كوفيد لدي أعراض أعتقد أنها قد تكون 
   . 19-كوفيد  لفحص المستضد المنزلي هو الطريقة األكثر مالءمة بشكل متزايد   فحص يعد كوفيد.  فحص إذا كانت لديك أعراض، يجب عليك إجراء 

 
المريض  بوابةحيث أن التسجيل الذاتي على موقع  ، 2022ديسمبر األول/  كانون 16 الخاصة بنا في    19-كوفيد فحصأُغلقت مراكز 

Patient Gateway  األجسام   فحصيمكنك أن تجري  ،فإذا ظهرت عليك أعراض وشككت أنها أعراض كوفيد. أصبح غير متاًحا
 .أو تتصل بفريق الرعاية الخاص بك نيوهامبشيرأو   شوستس تماسافي  للفحصالمضادة في المنزل أو تبحث عن مركز 

 
 

 ( COVID-19)   19-كوفيد  اقرأ المزيد عن فحص 
 

 بالحجر الصحي؟هل يجب أن أنعزل أم أقوم 
اقرأ  ، فيجب عليك الحجر الصحي. 19-كوفيد إيجابية، فيجب عليك اإلنعزال. إذا تعرضت لشخص مصاب بـ 19-كوفيد إذا كانت نتيجة فحص

 . (CDC)كز السيطرة على األمراض و الوقاية منها  ارم المزيد من
 

، أو  (CDCمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )إرشادات حول الحاجة إلى الحجر الصحي والفحص بعد التعرض قد تغّيرت. راجع 
 ، أو الموقع اإللكتروني الخاص بواليتك للحصول على أحدث اإلرشادات. ة الصحة العامة بوالية ماساتشوستسإدار

 
الحظ أن معظم مدارس ماساتشوستس العامة تتبع إرشادات إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس. ومع ذلك، قد يكون لبعض المدارس إرشادات  

 فة ما هي سياستهم المحددة بشأن الحجر الصحي إذا كان طفلك قد تعّرض. مختلفة. يرجى االتصال بمدرسة طفلك لمعر
 
 

 كانت نتيجة الفحص إيجابية. أنا لست في خطر كبير لإلصابة بمرض خطير. أنا قلق بشأن أعراضي. ماذا علي أن أفعل؟
 

 انعزلابق في المنزل و -أعراض خفيفة 
أشهر(، أوجاع وآالم، أو سعال خفيف.    3درجة لألطفال األكبر من  102.4درجة )أقل من   100.4األعراض الخفيفة هي درجة حرارة أقل من 

. استرح واشرب الكثير من السوائل وراقب األعراض. نأمل أن تبدأ في الشعور بالتحسن في  انعزل لمنزل وإذا كانت لديك هذه األعراض، ابق في ا
 غضون أيام قليلة. ال تحتاج إلى االتصال بطبيبك إلخبارهم بأنك مصاب بـ كوفيد. 

 

 اتصل بمكتب مقدم الرعاية الخاص بك -اض معتدلة أعر
درجة، أو سعال شديد، أو ضيق في التنفس، فاتصل بمكتب مقدم الرعاية    100.4إذا كانت لديك أعراض معتدلة مثل ارتفاع درجة الحرارة عن 

 األولية الخاص بك. 
 

درجة.    102.4نقص المناعة، تكون درجة الحرارة المرتفعة أعلى من  أشهر فما فوق والذين ال يعانون من 3بالنسبة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  
  إذا كان طفلك يعاني من الحمى أو السعال الشديد أو ضيق التنفس. يجب عليك أيًضا االتصال بمكتب مقدم الرعاية األولية. يجب عليك أيًضا

ساعات )إذا كانوا أصغر من   8سنوات أو أكثر( أو أكثر من   3)إذا كانوا ساعات    10االتصال إذا كانوا نائمين، إذا لم يذهبوا إلى الحمام ألكثر من 
 سنوات(. يمكن لطبيب طفلك أن يوصي بالخطوات التالية.  3
 
 
 
 
 
 

https://www.mass.gov/covid-19-testing
https://www.covid19.nh.gov/resources/testing-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.mass.gov/info-details/isolation-and-quarantine-guidance-for-the-general-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html


 

  2 

 
 إذا لم يكن لديك مقدم رعاية أولية أو كانت لديك أعراض تحتاج إلى اهتمام فوري، فجّرب خيارات الرعاية العاجلة لدينا: 

 
 Mass General Brighamالرعاية العاجلة االفتراضية لـ  حدد موعًدا مع  .1

 
 Massت مريًضا تابعاً لـ  خدمات رعاية عاجلة افتراضية مريحة وعالية الجودة إذا كن   Mass General Brighamيقدم 

General Brigham فيمكنك االتصال  كوفيد أو أعراض تشبه 19-كوفيد في والية ماساتشوستس. إذا كانت لديك مخاوف بشأن ،
سنوات فما    3بشكل افتراضي وآمن بمقّدم الخدمة. يرجى مالحظة: خدمات الرعاية العاجلة مخصصة فقط للمرضى الذين أعمارهم من 

 فوق. 
 

 تعرف على المزيد حول الزيارات االفتراضية 
 

 د مراكز الرعاية العاجلة بزيارة شخصية ألحقم  .2

 

 حالة طارئة  -أعراض شديدة 
 اذهب إلى قسم الطوارئ إذا كنت تعاني من أعراض شديدة مثل: 

 

 صعوبة شديدة في التنفس  •

 ألم أو ضغط مستمر في الصدر  •

 دوخة أو ارتباك جديد  •

 عدم القدرة على االستيقاظ أو البقاء مستيقًظا •

 الشفتين أو تحت األظافر، حسب لون البشرة شاحب أو رمادي أو أزرق الجلد أو  •

 
 . 9-1-1إذا لم تتمكن من الوصول إلى قسم الطوارئ، فاتصل بالرقم 

 

 كانت نتيجة فحصي إيجابية وأنا معرض لخطر اإلصابة بمرض شديد. أنا قلق بشأن أعراضي. ماذا علي أن أفعل؟
 

أو االستفادة من   19-د، فعليك إما االتصال بمكتب طبيبك للسؤال عن عالج كوفي بمرض خطيرإذا كنت معرًضا لخطر كبير لإلصابة  •
  10صباًحا و  8المتاحة من خالل إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس. المواعيد متاحة بين الساعة  مواعيد الرعاية الصحية عن بُعد

 مساًء. 

 . استخدام محدد مواقع العالج الوطني للعثور على المواقعبما في ذلك نيوهامبشير، يمكنك إذا كنت تعيش في والية أخرى،  •
 

 2022ديسمبر   16/  تم التحديث في كانون األول 
 
 

https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/virtual-care/virtual-urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/virtual-care/virtual-urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/virtual-care/virtual-urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/virtual-care/virtual-urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/urgent-care
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.mass.gov/info-details/free-telehealth-for-covid-19-treatment-with-paxlovid
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/

