
بعد التعرض لكوفيد‑19

ابدأ في اتخاذ االحتياطات عىل الفور:

ارتدي قناًعا بمجرد أن تكتشف أنك قد تعرضت للفيروس.

قم بإجراء االختبار في اليوم 6، حتى لو لم تظهر عليك األعراض

اليوم 0 هو يوم تعرضك األخير لشخص مصاب بكوفيد-19	 

اليوم 1 هو أول يوم كامل بعد تعرضك األخير	 

استمر في االحتياطات مدة 10 أيام كاملة.

إذا شكوت من أي أعراض في أي وقت، فعليك إجراء االختبار والعزل 
حتى تعرف النتائج. 

ال يزال بإمكانك اإلصابة بمرض كوفيد-19 حتى 10 أيام من بعد 

تعرضك للفيروس.

احتياطات كوفيد‑19

ارتِد كمامة أو جهاز تنفس رياضي عالي الجودة )عىل سبيل . 1

المثال، N95( في أي وقت تكون فيه حول اآلخرين داخل منزلك أو 

في الداخل في األماكن العامة.

ال تذهب إىل أماكن ال تستطيع فيها ارتداء كمامة.. 	

اتخذ احتياطات إضافية إذا كنت ستكون حول األشخاص األكثر . 	

عرضة لإلصابة بمضاعفات شديدة من كوفيد-19.

ارتداء كمامة أو جهاز تنفس	 

قم بتحسين التهوية	 

افتح النوافذ 	

قم بتغيير مرشحات مكّيف الهواء بشكل متكرر 	

	 )HEPA( استخدم منظفات الهواء الجسيمي عالية الكفاءة

قم بتحويل منظمات الحرارة إىل وضع »On« بدالً من  	

»AUTO« الستمرار تدفق الهواء والترشيح

قم بتشغيل مراوح العادم 	

حاول إجراء األنشطة الداخلية ضمن الهواء الطلق	 

احصل عىل االختبار إذا لزم األمر	 

قم بزيادة التباعد والمسافة بين الناس	 

)COVID‑19( 19‑فيروس كوفيد

إرشادات لألشخاص الذين تعرضوا لفيروس كوفيد-19

راقب ظهور أي أعراض

حمى )°100.4 فهرنهايت أو أكبر( أو قشعريرة	 

سعال	 

 ضيق في التنفس	 

تعب	 

آالم العضالت أو الجسم	 

صداع	 

فقدان حاسة التذوق/الشم	 

ألم في الحلق	 

احتقان أو سيالن األنف	 

غثيان أو قيء	 

إسهال	 

إذا شكوت من أي أعراض في أي وقت، فعليك إجراء االختبار والعزل حتى 
تعرف النتائج. 

إذا بدأت في الشعور بالمرض في أي وقت 
بسبب الحمى أو السعال أو ضيق التنفس 

أو أعراض أخرى لكوفيد‑19:

اعزل نفسك عىل الفور وتجنب االختالط باآلخرين.	 

ابحث عن اختبار كوفيد-19.	 

اطلب الرعاية الطبية، إذا لزم األمر.	 

اتصل بك قبل أن تذهب إىل مكتب الطبيب أو غرفة الطوارئ  	

لتخبرهم عن احتمال تعرضك لكوفيد-19 وأعراضك.

تجنب االختالط باآلخرين عند وصولك. 	

تقدم العديد من األنظمة الصحية في والية كارولينا الجنوبية  	

خيارات فحص الرعاية الصحية عن بعد للعامة.

قم بزيارة www.scdhec.gov/telehealth لتفاصل أكثر.	 

ما الفرق بين اإلنفلونزا و كوفيد‑19؟

اإلنفلونزا )اإلنفلونزا( وكوفيد-19 كالهما من أمراض الجهاز التنفسي 

المعدية، لكنهما ناتجان عن فيروسات مختلفة. يحدث كوفيد-19 بسبب 

اإلصابة بفيروس كورونا الذي تم تحديده ألول مرة في عام 019	، وتنتج 

األنفلونزا عن اإلصابة بفيروسات اإلنفلونزا. للمزيد من المعلومات، قم 

cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm بزيارة

 إذا كنت قد تعرضت ألحد األشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 عن قرب الناتج عن فيروس SARS-CoV2، فقد تصاب بالفيروس. 
من أجل سالمتك وسالمة اآلخرين، توصي وزارة الصحة باتباع اإلرشادات أدناه .

تفضل بزيارة scdhec.gov/COVID19 للحصول عىل المزيد 
من المعلومات أو اتصل بخط الرعاية )CARELINE( عىل الرقم 

3432-472-885-1 لألسئلة العامة.
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