
 

 

ف عىل األعراض وماذا تفعل إذا  تعر  :  19- كوفيد 

ا 
ً
 كنت مريض
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  ابق 
 
ا  ف

ً
ل إذا كنت مريض  المن  

 

 

 19-أعراض مرض كوفيد 
 

 فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم       حىم أو قشعريرة         
ي الصداع أو         السعال          

 عضالت أو الجسمآالم ف 
ي التنفس        

 انسداد األنفالتهاب الحلق أو سيالن أو       ضيق/ صعوبة ف 
ء أو اإلسهال        التعب          ي

 الغثيان والق 
 

 . المحتملة 19-كوفيد  ال تتضمن هذه القائمة جميع أعراض
 www.cdc.gov/flu/symptoms اقرا المزيد عىل -مالحظة: قد تكون هذه عوارض االنفلونزا أيضا

ل ،19-كوفيد  إذا كانت لديك أعراض   المن  
 
ا عن اآلخرين و  ابق ف

ً
 . 19-قم بإجراء اختبار كوفيدبعيد

ي    ph.lacounty.com/covidtests/how  ، تفضل بزيارة19-كوفيد اختبارإجراء  للحصول عىل معلومات حول كيفية  
اذا قمت باالختبار الذات 

 تاكد من اتباع كافة التعليمات.  

اختبار • نتيجة  لديك  إيجابية  19-كوفيد إذا كانت  أن  الطبيب  ك  أخبر تتبع،  19-كوفيد أو  أن  عىل  البد  الموضحة  العزل  وط   شر
ph.lacounty.gov/covidisolation . 

ل حت  تكون خالًيا من الحىم دون    ،سلبية  19-كوفيد إذا كانت نتيجة اختبار • ي المب  
إذا   . ساعة عىل األقل  24األدوية لمدة  تناول  ابق ف 

ي االبتعاد عن اآلخرين وأعد االختبار  ال السلبية  ة  نتيجالكانت  
ي بدون وصفة طبية، فاستمر ف 

مرة واحدة ختبار مستضد شي    ع أو اختبار ذات 
   والدواء لالختبار المتكرر.  ءتعليمات هيئة الغذا  انظر ال  . ساعة ٤٨عىل األقل بعد 

 

 : 19-كوفيدمتى تطلب الرعاية الطبية وعالج  
ي أقرب وقت ممكن بعد    . ال تتأخر  •

- )يجب البدء بالعالج الوريدي للكوفيد  بدء األعراضأيام من    ٥تعمل األدوية بشكل أفضل إذا تناولتها ف 
ي   ph.lacounty.gov/covidmedicinesانظر. أيام (  ٧بعد  ٩١

 . لمعرفة المزيد عن كيفية الحصول عىل دواء مجات 
 

  القائمة   •
 
. إذا لم يكن تقلقك، فاتصل بطبيبكو إذا ظهرت عليك أي من األعراض المذكورة أعاله، أو أي أعراض ليست مدرجة ف

، فاتصل قبل الزيارة 
ً
قد تتمكن من الحصول عىل المشورة عبر الهاتف. أخبر طبيبك إذا كانت أعراضك تزداد سوًءا، خاصة  -األمر عاجال
ي إيجاد طبيبإذا ك . لخطر مرتفعمن المعرضي   إذا كنت 

 . 211رقمال، اتصل بنت بحاجة لمساعدة ف 
 

 طوارئ تشنر إىل حالة كانت لديك عالمات إذا   911رقم الاتصل ب

 
 

 
 
 
 

  التنفس
 
 صعوبة ف

   
 
ضغط أو ألم ف

 الصدر 

جلد، أو شفاه، أو  
أظافر شاحبة، أو  
 * رمادية، أو زرقاء

   
 
ارتباك أو صعوبة ف
االستيقاظ أو البقاء  

ا
ً
 مستيقظ

ة   أعراض خطنر
 أخرى

ة   *يعتمد عىل لون البشر

http://ph.lacounty.gov/covidcare
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/How_to_Get_a_COVID-19_Test-Arabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArabic.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArabic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

