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 األسئلة الشائعة: 
 19-ارتداد كوفيد

 

 

 

 ؟ 19-ارتداد كوفيد هو  ما 

أيام من تعافيهم. قد يكون اختبارهم    8-2األعراض الظهور بعد    تعاود ، ثم  19-بكوفيدالمصابون  يتعافى  عندما    19-ارتداد كوفيديحدث  

 لم يتلقوا العالج.  ومن 19-كوفيدتلقوا عالج   منفي  19-ارتداد كوفيدإيجابًيا مرة أخرى. شوهد 

 

؟ الكوفيد عند  يرتد لماذا    المرضى

، ليس من الواضح سبب حدوث   ي الوقت الحالي
ا لمحاولة فهم سبب حدوث االرتداد  . 19-كوفيد ارتدادفى

ً
تجري دراسات أخرى أيض

ي يصيب فيها المصابون باالرتداد أشخاًصا آخرين
 .بشكل أفضل وعدد المرات الت 

 

 ؟ 19- كوفيد ما مدى خطورة أعراض ارتداد 

لإلصابة باألعراض الحادة . أن المرضى الذين يعانون من االرتداد لديهم فرصة منخفضة للغاية  خفيفة    19-كوفيد عادة ما تكون أعراض

 .19-كوفيد لمرض

 

 بعض؟ المرض قد يرتد لدى الرغم أن  بالموض به  عالج الكوفيد هل  

 مثل) ساعد العالجي  قد .  باألعراض الحادةلإلصابة    أكثر عرضةلذين تظهر عليهم أعراض والذين هم  ل  وفيد كالنعم! يوض بشدة بعالج  

ي إبعاد األشخاص عن المستشفى  (  باكسلوفيد
ى تناول باكسلوفيد وارتداد ه   تجد  لم   .ومنعهم من الموتفى يئة الغذاء والدواء أي ارتباط بي 

 الكوفيد.  

 .19-كوفيد للحصول عىل مزيد من المعلومات حول أدوية عالج ph.lacounty.gov/covidmedicines قم بزيارة

 

 ؟ 19- كوفيد ارتدادماذا علي أن أفعل إذا اعتقدت أن لدي  

تخضع الختبار المستضد. اذا كانت النتيجة إيجابية، عليك العزل أو ازدادت سوًءا بعد إنهاء العزل، يجب أن   19-كوفيد إذا عادت أعراض

 . ph.lacounty.gov/covidisolation . انظر من جديد بدءا من يوم صفر 

ا االتصال بمركز اتصال الصحة العامة عىل 
ً
جى االتصال بطبيبك. يمكنك أيض إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن أعراضك، فث 

متواجدون  1- 833-540-0473الرقم   الموظفون  الساعة    7.  من  األسبوع  ي 
فى الساعة    8:00أيام  إل  لإلجابة عىل   8:30صباًحا  مساًء 

 .األسئلة

 

ي نش   
 ؟ ارتداد إذا كان لدي  19-كوفيد هل يمكننى

، فيجب عليك إعادة وكانت نتيجة االختبار ايجابية  رتداد اال  عوارض  . لذا، إذا كان لديكارتداد إذا كان لديك    19-كوفيد نش  ت   من الممكن ان

 .عزل لحماية اآلخرين )انظر أعاله(ال

 

ي من  
ي إذا كنت أعانى  ؟ 19-كوفيد ارتدادهل يجب أن أكرر عالج 

ة أطولأن تال، ال يوجد دليل حالًيا عىل أنك ستحتاج إل العالج مرة أخرى أو   .تناول عالجك لفث 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArabic.pdf

