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 حافظ على صحتك ھذا الشتاء 
ف على عالمات اإلصابة بفیروس كوفید واإلنفلونزا والفیروس المخلوي   19- یوجد العدید من الفیروسات المنتشرة ھذا الموسم. تعرَّ

 ). اعتِن بنفسك وبمن تقوم على رعایتھم. RSVالتنفسي ( 
 

 العالمات واألعراض
 
 

 الصداع  • الُحمى •
 التھاب الحلق • الُسعال •
 التعب • آالم الجسم •
 فقدان التذوق والشم  • سیالن األنف  •

 ) 19-(من األعراض الشائعة لإلصابة بمرض كوفید
 

 
 الوقایة 

 
 واستخدام مطھر الیدین بشكٍل متكرر.احرص على غسل یدیك  •

. تحمیك  واإلنفلونزا آمنة وتوفر الحمایة الالزمة 19-لقاحات كوفید •
اللقاحات من اإلصابة بالمرض الشدید ومن نقل الفیروسات إلى  ھذه 

 اآلخرین. 

وتحمي اآلخرین. تحتاج إلى ارتداء الكمامة  الكمامات تحمیك  •
 باألخص إذا كنت:

o  ،یلزمك مغادرة منزلك أثناء مرضك 

o تعتني بشخص مریض، و 

o .تخالط أشخاًصا معرضین لخطر اإلصابة بالمرض الشدید 

بید أن أي شخاص بالمرض الشدید، فیما ال تؤثر مطلقًا على البعض اآلخر. تصیب الفیروسات بعض األ •
 شخص یُصاب بفیروس یمكن أن ینقلھ إلى أشخاص آخرین.

  إذا أصابك المرض، الزْم منزلك واحصْل على الراحة الالزمة. إذا لم تكن مریًضا، فتجنب المرضى.  •
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 العالج 
 

دون الحاجة إلى وصفة طبیة. ھناك أدویة یمكنك بإمكانك التعامل مع غالبیة األعراض في المنزل  •
 شراؤھا من متاجر البقالة أو الصیدلیات. 

 وھناك أدویة محددة لفیروسات معینة.. إلى أدویة ال تُصرف إلى بوصفة طبیةقد یحتاج بعض األشخاص  •

 إلى استشارة طبیب إذا كنت: تحتاج  •
o  في التنفستعاني من صعوبة. 
o  ال تستجیب للعالجات.  حمىتعاني من 

o أو األنفلونزا بسبب عمرك أو   19-حال اإلصابة بفیروس كوفید معرًضا لخطر المرض الشدید
ظروفك الصحیة. یمكن لطبیبك أن یصف أدویة تقاوم الفیروس وتساعدك على التحسن بسرعة 

 أكبر.
 إذا لم تكن متأكًدا، اسأل الطبیب. 

 
 

 الموارد 
 

 وعالجھ واختبار اإلنفلونزا مجانًا: 19-للحصول على اختبار كوفید •
o  1123-634-888-1اتصل على 
o  تفضل بزیارةglhi.care/covidtestin  رمز  امسح أو

 االستجابة السریعة الموجود إلى الیسار للحصول على موعد.
 

 :19-للحصول على زیارة رعایة صحیة عن بُعد مجانًا بشأن كوفید •
o  1244-897-888-1اتصل على 
o  تفضل بزیارةsesamecare.com/covidca  أو امسح 

رمز االستجابة السریعة الموجود إلى الیسار للحصول على 
 موعد.

o   في زیارة الرعایة الصحیة عن بعد، یمكنك التحدث إلى
األمر، یمكنك الحصول على الطبیب من المنزل. إذا لزم  

 وصفة طبیة للعالج بدون تكلفة.

https://lhi.care/covidtesting
https://sesamecare.com/covidca

	 تحتاج إلى استشارة طبيب إذا كنت:
	o اتصل على 1-888-634-1123
	o اتصل على 1-888-897-1244

