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 وكيف تحمي نفسك : كيف ينتش  (COVID-19) 19- كوفيد 
 (؟19كوفيد ـ) 2019 فيروس كوروناما هو مرض 

البشر. ويشعر خبراء الصحة  بين، بدأ الفيروس ينتشر  2019 (ديسمبر) كانون األول هو فيروس تنفسي جديد. فيه سبب 19ـ كوفيد

 .لتهاب رئويإديد وتسبب في مرض شعن هذا الفيروس الجديد ولديه القدرة على ال قليل معروف البالقلق ألنه 
 

 ؟ 19كوفيد ـما هي أعراض 

 :وتشمليوًما بعد التعرض للفيروس.  14قد تظهر األعراض في غضون يومين أو ما يصل إلى 

 حمى •
 سعال •
 ضيق في التنفس •

 

 المبلغ عنها بين األعراض الخفيفة إلى المرض الشديد والوفاة. حاالت المرضيةتراوحت ال

 

 ؟19د ـكوفيكيف ينتشر 

. يعتقد أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من هذا الجديدكورونا  نتشار فيروسإل خبراء الصحة يتعلمون عن كيفية ال يزا

 شخص آلخر:

 تصال وثيق )على بعد ستة أقدام( من شخص مريض.إبين األشخاص الذين هم على  •

 طس المصاب.الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل أو يعرذاذ من  راتيمن خالل قط •

عن طريق لمس سطح أو شيء يحتوي على الفيروس، ثم  19كوفيد ـيكون من الممكن أيًضا أن يصاب الشخص بـ قد •

 لمس فمه أو أنفه أو عينيه.
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 من المنتجات أو الطرود التي يتم شحنها من الصين أو أجزاء أخرى من العالم؟ 19كوفيد ـإلصابة بهل يجب أن أقلق بشأن ا

على األسطح. من المحتمل أن يكون هناك خطر منخفض جدًا من االنتشار  العيشغير قادرة على  كوروناات العام، فيروس كلبش

من المنتجات أو شحن الطرود على مدى أيام أو أسابيع في درجات الحرارة المحيطة. حاليا، ال يوجد دليل لدعم النقل المرتبط 

 بالسلع المستوردة.

 

 ؟ 19كوفيد ـصابة بإلانفسي من  ني حمايةكيف يمكن

 .CDC.gov/Travelالموقع  على (CDC) إذا كنت مسافًرا إلى الخارج ، فاتبع إرشادات مركز السيطرة على األمراض

 

 ذلك: ويشمل ، 19كوفيد ـ نتشار األنفلونزا ونزالت البرد التي ستساعد أيًضا في منعإتخاذها لمنع إهناك خطوات يمكنك 

 ماء والصابون.يك بالغسل يدإ •

 تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيٍد غير مغسولة. •

 علوي عند السعال أو العطس. م ٍ غطي فمك وأنفك بمنديل أو ك   •

 تجنب االتصال باألشخاص المرضى. •

 تصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.إبق في المنزل إذا كنت مريًضا وإ •

 

 لعامة الناس في الواليات المتحدة.وصى بها يافية ات إضحتياطإ أية في الوقت الحالي، ال توجد

 

، بالسكان أو الجنسية. 19كوفيد ـوالتمييز يحدثان عندما يربط الناس بين مرض معدي، مثل  بالعار من المهم أن نتذكر أن الوصم

 أو خلفيات عرقية محددة. طائفيةأشخاًصا من مجموعات سكانية أو  19كوفيد ـال يستهدف 

 

 ؟19كوفيد ـاية نفسي من اإلصابة بـرتداء قناع لحمإعلي هل يجب 

 ستخدام أقنعة الوجه من قبل:إستخدام أقنعة الوجه لألشخاص األصحاء. يجب إال، ال ي نصح ب

 عمال الرعاية الصحية •

 19كوفيد ـاألشخاص الذين يعتنون بشخص مصاب بـ •

 

 قناع الوجه أثناء زيارتك.رتداء إد ي طلب منك إذا كنت مريًضا بمرض تنفسي وقمت بزيارة مقدم رعاية صحية، فق

 

 ؟19كوفيد ـهل يجب أن أقلق حيال الحيوانات األليفة أو الحيوانات األخرى و 

 أي تقارير عن إصابة الحيوانات األليفة أو الحيوانات األخرى بمرض (CDC) حتى اآلن، لم يتلق مركز السيطرة على األمراض

. مع ذلك، نظًرا ألن 19كوفيد ـة بما في ذلك الحيوانات األليفة يمكن أن تنتشر ن الحيوانات المرافقال يوجد دليل على أ .19كوفيد ـ

 الحيوانات يمكن أن تنشر أمراًضا أخرى للناس، فمن الجيد دائًما أن تغسل يديك بالصابون بعد التواجد حول الحيوانات.
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 إجراءآت المراقبة والعزل والحجر الصحي 
 في ميشيغان؟ 19كوفيد ـين تم تشخيص إصابتهم بـ كم عدد األشخاص الذ

 .Michigan.gov/Coronavirus الموقع اإللكتروني: تتوفر النتائج المحدثة على 

 

 لديهم نتائج إيجابية أو يتلقون العالج؟كانت مزيًدا من التفاصيل حول موقع ومستشفى المرضى الذين  واليةلماذا ال تقدم ال

( خصوصية المعلومات الصحية للمرضى HIPAA) المسائلة وحماية المعلومات الشخصية للتأمين الصحيون الخصوصية لقان قاعدةتحمي 

 بعض المعلومات عند الضرورة لحماية الصحة العامة للوالية من التهديدات الفورية.عن الكشف بولكنها تسمح أيًضا 

لحماية معلومات معينة للمريض من االستخدام المحظور المتعمد أو غير وقائية المعقولة قائمة الت آاإلجراء بقىتفي حالة الطوارئ، يجب أن 

نتشار إ. في معظم الحاالت، يجب بذل جهود معقولة للحد من المعلومات التي يتم الكشف عنها لتلك التي هي الحد األدنى الضروري لمنع معتمدال

 .19كوفيد ـ مرض مثل

اطعة المريض أو عمره، مع عدم الكشف عن موقعه بالضبط. يعد توفير الحد األدنى من تقديم معلومات عامة عن مق ذلك منغالبًا ما يتض

 حماية صحة اآلخرين. بينما يتمالمعلومات الضرورية أيًضا مهًما لسالمة وأمن المريض بشكل عام، 

 ؟19كوفيد ـإلصابة بماذا يعني إذا كان شخص ما يخضع للمراقبة ل

 تعرضوا للفيروس. قد يكونوا قدلذين اقب الصحة العامة صحة األشخاص ارت

من اإلحاالت اليومية حول المسافرين من محطات الحجر الصحي بالمطار  (MDHHSفي ميشيغان ) البشريةإدارة الصحة والخدمات  لقىتت

لقسم الصحة اإلحالة، يتم توفير المعلومات  (MDHHS) البشريةدمات إدارة الصحة والخ . بمجرد تلقي(CDC) مركز السيطرة على األمراض

، ويقيمون خطرهم ويشرفون يوميًا على المراقبة شخصالقضائية حيث يقيم المسافر. يتصل موظفو قسم الصحة المحليون بال سلطةالمحلي في ال

 .. يروسللف عد آخر يوم من التعرضيوًما ب 14الصحية )درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة التنفس( لمدة 

 هل تم عزل أي شخص؟

 بشكل كبير لم يتم وضع أي شخص في منشأة الحجر الصحي في ميشيغان ألن عملية الفحص لم تحدد أي فرد على أنه "معرض حتى اآلن،

 .يروسللف لخطر اإلصابة". وقد تم مطالبة بعض األفراد بالحجر الذاتي في منازلهم بناًء على خطر تعرضهم

 أين توجد مرافق الحجر الصحي؟

 نشر مواقع مرافق الحجر الصحي بسبب الخصوصية الفردية.في الوقت الحالي، نحن ال ن

 ؟19كوفيد ـيروس ف ما أهمية وجود تدابير الحجر الصحي والعزل لتفشي

 .شخاصمرض شديد للغاية لدى بعض األب 19كوفيد ـ تسبب تفشي •

 .19كوفيد ـ مد لعالج مرضىال يوجد لقاح أو دواء معت •

 الجديد في بلدان أخرى. 19كوفيد ـ نتقالإللت من يبدو أن جهود العزل والحجر الصحي قد ق •
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 (COVID-19) 19إختبار كوفيد ـ
 

 ؟ 19كوفيد ـختبار شخص ما لإتم يما الذي يحدد ما إذا 

قسم  ة، باإلضافة إلى مسار المرض. يجب على األطباء العمل مععات المحليفي المجتم 19كوفيد ـلالحالي  وضعختبار على اليعتمد اإل
 الصحة المحلي لتحديد ما إذا كان االختبار مبرًرا.

 

 .19كوفيد ـ المزيد عن فهمفيما ن قد تتغير المعايير 

 

 .19كوفيد ـ ختباركيف يمكنني الخضوع إل

رعاية الصحية تصال بمقدم الي أو غيرهم من األعراض، اإللذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسيجب على األفراد المهتمين بصحتهم وا
 الخاص بهم لمناقشة أعراضهم.

 

يتخذ مقدمو الرعاية الصحية قرارات بشأن االختبار بناًء على عالمات وأعراض أمراض الجهاز التنفسي والتعرض المحتمل. كما يحاولون 
 ى ألمراض الجهاز التنفسي.استبعاد األسباب األخر

 

 .19كوفيد ـ كيف يمكنني الخضوع الختبار

تصال بمقدم الرعاية الصحية من األعراض، اإل افراد المهتمين بصحتهم والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو غيرهيجب على األ
 .ضعراهذه األالخاص بهم لمناقشة 

اولون بار بناًء على عالمات وأعراض أمراض الجهاز التنفسي والتعرض المحتمل. كما يحتخيتخذ مقدمو الرعاية الصحية قرارات بشأن اإل
 ستبعاد األسباب األخرى ألمراض الجهاز التنفسي.إ

 

ختبار. سوف إلاويطلب إجراء ، فسيأخذ العينة و19كوفيد ـختبار إ إجراء من الضروري أنهإذا قرر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك  •
 ختبار من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.إلا تتلقى نتائج

، وأنت ال توافق على ذلك، يمكنك التفكير في 19كوفيد ـختبار إ إجراءمن الضروري  أنه ليسص بك إذا قرر مقدم الرعاية الصحية الخا •
  الحصول على رأي ثان.

تصال بمقدم رعاية صحية جب عليك اإلبشأن صحتك، في، وكنت قلقًا 19كوفيد ـختبار إمقدم الرعاية الصحية الخاص بك  يقدم إذا ال •
 مختلف.

 

( األولوية ألولئك األفراد المعرضين للخطر والذين قد يشكلون خطًرا على الجمهور. يمكن BOLتب المختبرات )ختبار في مكى اإلجري  
 .19كوفيد ـختبار إللمختبرات التجارية أيًضا إجراء 

 

 

 خذ العينات بشكل صحيح من المرضى؟هل يعرف العاملون الصحيون كيفية أ

بعها المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لفيروسات الجهاز التنفسي. طور اإلجراءات التي تت 19كوفيد ـيشبه جمع عينات 
مان جمع وشحن مجموعات وتوجيهات لض (MDHHSفي ميشيغان ) البشريةالتابع إلدارة الصحة والخدمات  (BOL)مكتب مختبرات 

  ت بشكل صحيح.العينا
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ي والية ميشيغان  (COVID-19) 19كوفيد ـ  نتشار إمنع 
 .ف 

 المجتمع اإلنتشار في ستراتيجيات التخفيف من حدةإ                               األوامر التنفيذية والتوجيهات    

 ؟الواليةفي  19كوفيد ـ نتشارإميشيغان لمنع  والية ماذا فعلت
ارات الصحة المحلية، وائتالفات الرعاية الصحية، العمل مع إد  (MDHHSفي ميشيغان ) البشريةإدارة الصحة والخدمات ت بدأ

مل مع الصين. كان التركيز األولي هو الع في الجديد في ووهان كورونا والمستشفيات وشركاء الرعاية الصحية عندما بدأ تفشي فيروس
 للحد من دخول الحاالت إلى تهمالشركاء الفيدراليين لضمان أن نظام الصحة العامة في ميشيغان يمكن أن يدعم فحص المسافرين ومراقب

 الواليات المتحدة. داخل

 
سفر في اليخ رات ولديهموضع إجراءات الفحص ألي مرضى يقدمون للرعاية  من أجلكما تم إشراك المستشفيات وشركاء الرعاية الصحية 

ستجابة الصحة العامة لحاالت تفشي إ. عكست هذه األنشطة الكثير من 19كوفيد ـب المحتملةاإلصابة  وأعراض يمكن أن تشير إلى حالة
 األخيرة.( Ebola)فيروس إيبوال 

 

كبيرة في التخطيط للمرحلة التالية من  لتلك األنشطة، تم بذل جهود (MDHHSميشيغان )في  البشريةارة الصحة والخدمات إدأثناء تنفيذ 
 المجتمع. المرض فيانتشار  تفشي المرض والتي ستشمل التخفيف من حدة

 
بتفعيل مركز تنسيق الطوارئ الصحية  (MDHHSميشيغان )في  البشريةارة الصحة والخدمات إد، قامت (فبراير) شباط 3في  •

 محلية.المجتمعية للتنسيق مع اإلدارات الصحية ال
 

تجابة سإجريتشين ويتمر بتفعيل مركز عمليات الطوارئ في الوالية للمساعدة في تنسيق  ةالحاكم ت، قام(فبراير) شباط 28في  •
 ة.واليال
 

وتقييم التأثير الذي قد  كورونا نتشار فيروسإإنشاء أربع فرق عمل لمكافحة  رجريتشين ويتم ةالحاكم ت، أعلن(مارسآذار ) 3في  •
والتعليم واالقتصاد /  البشريةوالصحة والخدمات الوالية ميشيغان. تشمل فرق العمل هذه: عمليات سكان ى الحياة اليومية ليكون له عل

 القوى العاملة.
 

 امالع تم تفعيل مركز المعلومات المشتركة لمركز عمليات الطوارئ في الوالية للمساعدة في جهود اإلعالم، (مارسآذار ) 10في  •
 

 .19كوفيد ـنتشار إجريتشين ويتمر حالة الطوارئ إلبطاء  ةالحاكم تأعلن، (مارسآذار ) 10 في •
 

 ؟شير إلى خطورة الموقفتما هي حالة الطوارئ؟ هل 

إعالن حالة الطوارئ هو ببساطة طريقة لتحرير الموارد. إنه أمر مؤقت يسمح للحاكم بمساعدة المجتمعات المحتاجة بشكل أفضل وأسرع من 

 .ما الى ذلكلتماس المساعدة الفيدرالية أثناء وبعد وقوع كارثة طبيعية ووباء وإة واليالموارد على الفور. كما أنه يسهل على ال توفير خالل
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 المجتمعي؟ من اإلنتشار ما هو التخفيف

صغير من قبل الصحة العامة عند االستجابة لتفشي المجتمعي بشكل روتيني على نطاق  من حدة اإلنتشار ستخدام أنشطة التخفيفإيتم 

 على  قيودفرض و المنطقة التعليمية، أو في المدرسة أ (chicken pox) ستجابة للصحة العامة لتفشي جدري الماءإالمرض. قد يكون هذا 

عة من التدخالت غير الصيدالنية المجتمعي مجموعة متنو من اإلنتشار الزوار في المستشفيات خالل موسم اإلنفلونزا. يستخدم التخفيف

(NPIs للحد من )نتشار الفيروس.إ 

 

ثل البقاء في المنزل عندما تكون مريًضا، إجراءات وقائية يومية، م ( الشخصيةNPIsتعد التدخالت غير الصيدالنية )

اآلخرين من السعال والعطس وغسل يديك. يمكن أن تساعد هذه اإلجراءات في منع نفسك و فمك وأنفك أثناء ةوتغطي

 نتشار أمراض الجهاز التنفسي مثل األنفلونزا.إاإلصابة و

 

من  رف الطالبرس وصامثل إغالق المدستراتيجيات إهي سياسات و المجتمعية (NPIsالتدخالت غير الصيدالنية )

وضع هذه  ، وتأجيل التجمعات االجتماعية والتباعد االجتماعي )العمل عن بعد(. يمكن للمنظمات والمجتمعاتدوامال

 نتشار المرض أثناء تفشي األمراض المعدية.إاالستراتيجيات في مكانها للمساعدة في إبطاء 

 

التنظيف الروتيني لألسطح الذي يساعد على القضاء على  البيئية (NPIs) التدخالت غير الصيدالنيةمؤشرات  تتضمن

لعاب ومقابض الثالجة والمكاتب ومقابض األبواب الفيروس من األسطح واألشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل األ

 اس بانتظام.في المنازل ومرافق رعاية األطفال والمدارس وأماكن العمل واإلعدادات األخرى حيث يتجمع الن

 

في  البشريةارة الصحة والخدمات إدفي المكالمات األسبوعية الروتينية مع إدارات الصحة المحلية وشركاء الرعاية الصحية، تعمل 

الصحة . سيواصل موظفو وإدارة يالمجتمع نتشاراإلستجابتنا نحو التخفيف من إستعدادنا وإعلى نقل  (MDHHSميشيغان )

 19كوفيد ـ ستجابة لتفشيإالمجتمعي  من اإلنتشار ستراتيجيات التخفيفإة لتنفيذ واليمع شركائنا في الالعمل  البشريةوالخدمات 

 .H1N1ستجابة لوباء إنفلونزا إ 2009تخاذه في عام إما تم لاجة. هذا نهج مماثل حسب الح

 

 للفعاليات ومخططي إقامة الفعاليات

 ؟الي إلغاؤه، فهل يجب ع فعاليةً خطط أو أحضر مؤتمًرا أو نا أأ

أو أكثر في مكان مغلق، مثل  اشخصً  250ة التي يبلغ عددها كبيرالذات األعداد إلغاء التجمعات  وجبي رويتم ةاألمر التنفيذي للحاكم 

 .بنايةغرفة أو مسرح. ينطبق هذا الحد على كل غرفة داخل 

 

لتأجيل أو إجراء تعديالت على المؤتمرات باإللغاء أو ا (MDHHSميشيغان )في  البشريةارة الصحة والخدمات إدتوصي 

اإللغاء  األخذ بنظر اإلعتبار أيًضا حجًما األصغر فعالياتال قومشخص أو أكثر. يجب أن ت 100حضور  تشمل فعاليات التيوال

 .أشخاص 10جتماعي األخرى. يجب على المجتمعات المعرضة للخطر أن تلغي التجمعات ألكثر من اإل اإلبتعادستراتيجيات إو

 

 للمدارس والطالب

 هل يجب أن أقلق بشأن عودة طالبي إلى الكلية بعد عطلة الربيع؟ 

على  ادً وقي وضعت تصال بمكتب السفر في جامعتهم. العديد من الجامعاتالذين سافروا خالل عطلة الربيع اإل يجب على الطالب

يوًما بعد عودته إلى  14ن يبقى خارج الحرم الجامعي حتى السفر إلى أجزاء معينة من العالم. هذا يعني أنه قد ي طلب من طالبك أ

 .الواليات المتحدة ويكون خاليًا من األعراض
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 في ميشيغان؟للفيروس  يالمجتمع راشتنلإلهل المدارس تستعد 

للمدارس والمكتبات العامة  ( توصياتMDEوإدارة التعليم في ميشيغان )( MDHHSفي ميشيغان )البشرية إدارة الصحة والخدمات أصدرت 

 :لتي تتضمنواعتبارات وغير العامة. ط لب من المناطق التعليمية مراجعة اإل

 .ةالمدرسمن المحتمل  صرفاإلبالغ عن النشاط الشبيه باإلنفلونزا والغياب وال •

 وكيفية منع االنتشار. 19كوفيد ـتثقيف الطالب والموظفين والمجتمع حول  •

 الحالية، بما في ذلك شروط التوظيف للموظفين. ن العملصرف ممراجعة سياسات ال •

 .التجمعاتإذا كان من الضروري إلغاء اليوم الدراسي أو الرياضة أو  الغذائية التخطيط للتأثير على برامج الوجبات •

 .التنسيق مع إدارات الصحة المحلية بشأن قرارات استبعاد طالب أو عضو هيئة تدريس، أو إغالق المدارس تماًما •

 

كات والمستهلكي     للش 

 تح العديد من الشركات والمكاتب؟الكبيرة، فلماذا يتم ف فعالياتإذا كانت المدارس مغلقة وتم حظر ال

 وا في منطقة مغلقة.تواجدقيودًا على عدد األشخاص الذين يمكن أن ي رويتم ةيضع األمر التنفيذي للحاكم

 

توفير معقم اليدين عند المداخل أو التنظيف بشكل متكرر لحماية عمالئها.  حتياطات إضافية ، مثلإتتخذ العديد من الشركات  •

حتياطات المعمول بها قبل تحديد ما إذا كان ، يمكنك االتصال بالنشاط التجاري مسبقًا والسؤال عن اإلأن ذلكبش إذا كنت قلقًا

 يجب عليك الذهاب.

 

،  بشأن ذلك ت مكافحة العدوى لحماية مرضاهم. إذا كنت قلقًااألسنان، لديها إجراءا اءطبأالمكاتب الطبية، مثل مكاتب  •

أو التواصل مع مزود تأجيل الموعد والسؤال عن إجراءاتهم. إذا كنت ال تزال قلقًا، فيمكنك يمكنك االتصال بالمكتب مسبقًا 

 آخر.

 ن قبولها؟المعدنية؟ هل يجب على الشركات التوقف عو يةورقال النقدية هل يعيش الفيروس على العمالت

ه الفيروس على سطح ما على نوع السطح يمكن أن يعيش على األسطح. يعتمد طول الوقت الذي يعيش في 19كوفيد ـنحن نعلم أن 

، النقدية ، أو حتى إذا، يعيش الفيروس على العملةيستمرمسامي(. من غير المعروف كم من الوقت الصلب، ال)على سبيل المثال، 

ل أيديهم بشكل ئًما ممارسة النظافة الجيدة عند التعامل مع المال. يجب على متداولي األموال التأكد من غسولكن يجب على الجميع دا

 متكرر وتجنب لمس أعينهم وأنفهم وفمهم.

 

  ؟ 19كوفيد ـل ينتشار المجتمعإلتخاذها للتحضير لإت التي يجب على الشركات آما هي اإلجراء

 نتشار المرض في مكان العمل بما في ذلك:إلمنع  تيجياتستراإالنظر في يجب على أصحاب العمل 

 ي منازلهم والتأكد من توافق السياسات مع إرشادات الصحة العامة.تشجيع الموظفين المرضى على البقاء ف •

 فصل الموظفين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة. •

 تنظيف األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بشكل روتيني. •

 المعلومات للموظفين قبل السفر.توفير  •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7



 2020-16-3تم التحديث              

 
 
 

 (COVID-19) 19اإلستعداد للرعاية الصحية لكوفيد ـ

 محتمل في وقت مبكر؟ وباء هل ميشيغان لديها نظام للتحذير من تفشي

عنه مقدمو على النحو الذي أبلغ  تفشي مرض معديبميشيغان لديها نظام مراقبة للكشف عن الحاالت والمجموعات المرتبطة  

( بشكل وثيق EMSدمات الطبية الطارئة )، تعمل وكاالت الخكذلكالرعاية الصحية وإدارات الطوارئ وإدارات الصحة المحلية. 

لإلبالغ والتحقيق في مجموعات أمراض الجهاز التنفسي التي ( MDHHSفي ميشيغان )البشرية إدارة الصحة والخدمات مع 

 محتمل يإلى المستشفيات. تتم مراجعة هذه األنظمة يوميًا للتحذير من تفش( EMSية الطارئة )الخدمات الطب ها عبرتتطلب نقل

 .19كوفيدـ لمرض، بما في ذلك ل

 

 بمرٍض شديد أو خطير؟ مرضىهل نظام الرعاية الصحية في ميشيغن مستعد لعالج ال

. 19-, فقط رعاية دعم. مقدمو الرعاية الصحية مستعدين لتقديم الرعاية الداعمة لمرضى كوفد19-حالياً، ال يوجد عالجات لمعالجة كوفد

اية الصحية للتأكد من أنهم مهيئين بأحدث ( تحديثات لمقدمي الرعMDHHS) في ميشيغن ت البشريةتوفر إدارة الصحة والخدما

( مخبأً لألدوات الطبية التي يمكن توزيعها لمؤسسات MDHHSالتوجيهات. تحافظ إدارة الصحة و الخدمات البشرية في ميشيغن )

 الرعاية الصحية إذا لزم.

 

  التدريب والمعدات الالزمة للحفاظ على سالمتهم؟ هل لدى العاملين في الرعاية الصحية

توجيهية وتوصيات إلجراءات السالمة، بما في ذلك ( مبادئ MDHHSفي ميشيغان )البشرية إدارة الصحة والخدمات  تقدم

 الطبية الطارئةالخدمات ( ، لمقدمي الرعاية الصحية والمرافق ووكاالت PPEستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية )اإل

(EMS) البشرية إدارة الصحة والخدمات . تعمل(MDHHS )ة للحصول على إمدادات إضافية، بما في ذلك معدات الوقاي

 ستجابة لتفشي المرض وعمليات الرعاية الصحية في ميشيغان.الشخصية للعاملين في الرعاية الصحية، لدعم األ

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 :(COVID-19) 19دـ تحديثات المعلومات لكوفي

 CDC.gov/Coronavirusا:مراكز مكافحة األمراض والوقاية منه

  Michigan.gov/Coronavirus(: MDHHS) إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان
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