الفايروس التاجي COVID-19
ما تحتاج إلى معرفته
ما هي اعراض الفايروس التاجي؟
•
•
•
•

تظهر اعراض الفايروس من 2-14يوم .
ينتشر الفايروس في قطرات صغيره من اللعاب من خالل لمس او تنفس القطرات الصغيره,يمكن ان ينتشر
حتى قبل ظهور االعراض.
االعراض هي الحمى ,السعال,التهاب الحلق ,وضيق في التنفس
غسل اليدين ,تغطية السعال ,البقاء في المنزل

ماذا يجب أن أفعل إذا كنت أعتقد انني مصاب بالفايروس التاجي COVID-19؟
•
•
•
•
•

اتصل بنا على الرقم 773-751-7800
الفايروس ينتقل بسهوله ,اذا كان لديك الفايروس قد تصيب االخرين به ونحن بدورنا نرغب بحماية
الجميع .
اغلب مواعيد المرضى المصابين بالفايروس ستكون عن طريق التليفون او الفديو
البقاء في المنزل ,الحفاظ على مسافة 6اقدام بينك وبين االخرين والحيوانات االليفه
ال تذهب الى ردهة الطوارئ ما لم يطلب منك طبيبك ذلك

هل يمكنني الحصول على فحص COVID-19؟
•
•
•
•

حاليا الفحص محدود لالشخاص المعرضين لخطر كبيرفي حالة حصولهم على الفايروس حسب ارشادات
الواليه.
اتصل بنا على الرقم773-751-78-00موظفونا سيقومون بسؤالك عدة اسئله لمعرفة متى يمكن تحديد
موعدا لك.
اعزل نفسك عن االخرين والحيوانات االليفه اثناء انتظار نتائج الفحص.
الفحص الخاص بالفايروس مجاني للجميع بغض النظر عن حالة التامين او الهجره.
• اليزال الدفع المعتاد عند زياره الطبيب مطبقا

إذا كنت مصابا بالفايروس التاجي كيف يمكنني الحصول عل العالج؟
•
•
•
•
•

يرجى اتباع التعليمات التي يعطيك اياها طبيبك
المرضى الذين يعانون من اعراض خفيفة يمكن ان يتعالجوا في البيت .
اتصل ب 911اذا كنت تعاني من صعوبه في التنفس.
اذا كنت بحاجة للذهاب الى المستشفى سوف تتلقى العالج بغض النظر عن حالة التامين او الهجره.
إذا كان لديك اي قلق بخصوص قانون العبئ على الحكومه  public chargeفان عالجك من الفايروس
لن يشمل ذلك.

مازلنا موجودين لتلبية احتياجاتكم الصحيه العاديه
اتصل بنا عىل الرقم 773-751-7800اذا كنت مصابا بالحىم ,السعال او التهاب الحلق
التال heartlandhealthcenters.org/coronavirus
للمزيد من المعلومات زوروا الموقع
ي

