
   19-كوفيد ك لل ختبارإجراء إتم 

 *؟ اآلن يحدث ماذا
 ، 19-أثناء إنتظارك لظهور نتائج كوفيد

 :عائلتك وأصدقائك ومجتمعكماية ح  قم ب

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 !المساعدة موجودة هنا من أجلك

أو اطلب الرقم  mi211.orgقم بزيارة الموقع : 2-1-1ميشيغان 

مع الموارد في مجتمعك المحلي، مثل اإلسكان  للتواصل 1-1-2

 والمساعدة المالية.

 الموقع اإللكتروني إلى إذهب: MI Bridgesموقع  

Michigan.gov/MIBridges  اليوم لتقديم طلب للحصول

الرعاية  تأمين ، مثل المساعدة الغذائية وتغطيةساعداتعلى م

 الصحية، والتعرف على الموارد في مجتمعك.

 Michigan Stayالبقاء بصحة جيدة )ات ميشيغان ستشارإ

Well Counselling) :6136-535-888-1تصل بالرقم إ 

 البقاء بصحة جيدة " للتحدث مع مستشار8ضغط على "إو

Michigan Stay Well  أو قم بزيارة

Michigan.gov/StayWell  لمزيد من المعلومات. االستشارة

 طوال أيام األسبوع مجانية وسرية ومتاحة على مدار الساعة

         

 

 

 :قم بـ

بق في غرفة من حولك. اب اإلحتكاكالحد من 

منفصلة، مثل غرفة النوم، بعيدًا عن اآلخرين 

 ستطعت.إستخدم حماًما مختلًفا إذا إفي منزلك. 

أو غطاء من القماش للوجه.  الكمامةرتداء إ

بتعاد تأكد من أنه يغطي أنفك وفمك. تذكر اإل

أقدام عن األشخاص والحيوانات  6مسافة ل

ألليفة. يجب على األشخاص القريبين منك ا

أو غطاء من القماش  الكمامةرتداء إأيًضا 

 للوجه يغطي أنوفهم وفمهم.

ستخدم خدمات توصيل الوجبات أو البقالة إ

أو اطلب المساعدة  عندما يكون ذلك ممكنًا

 من العائلة واألصدقاء.

، مثل قم بتنظيف وتعقيم األشياء التي تلمسها

ومقابض األبواب والطاوالت  مفاتيح اإلضاءة

 وأجهزة التحكم عن بُعد.

ستخدم الماء والصابون إ. غسل يديك كثيًراإ

ثانية على األقل. إذا لم يكن لديك  20لمدة 

ستخدم معقم اليدين الذي إصابون وماء، ف

 كحول على األقل. ٪60يحتوي على 

 قم بالسعال. السعال والعطس وجهك عند غط   

أو منديل ورقي، ثم  ك  ِمرفقِ عطس في لأو ا

 اغسل يديك.

عتبارك األشخاص الذين يعيشون إضع في 

. إذا كنت تعيش مع شخص يعاني من معك

ظروف صحية، ففكر فيما إذا كانت هناك 

 مرحلة أماكن أخرى يمكنك البقاء فيها أثناء

 التعافي.

 

 ال تقم بـ

إال إذا كنت بحاجة إلى رعاية  ،المنزل ةغادربم تقم ال

 طبية.

ال ينبغي مشاركة أشياء تشارك أغراضك الشخصية.  ال

 أفراد مثل األطباق والمناشف والفراش، حتى مع

 العائلة.

 لديك خيار   توفرإذا ال تستخدم وسائل النقل العام، 

 آخر.

 



 تباع نفس الخطوات إستمر في إإيجابية،  19-لكوفيد ختبارإلنتيجة اإذا كانت 

 لحماية اآلخرين:

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 ، ولمةسلبيوكانت النتيجة  اختبارً إ أجريتإذا 

 طلب منك تظهر عليك أعراض، لكن 

 الحجر الصحي: بدخول الصحة المحلي قسم

  

 

 

 

 

 

 : ما يمكن توقعهباآلخرين تصالتتبع اإل

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 .Michigan.gov/ContainCOVID الموقع لمزيد من المعلومات، قم بزيارة

 ين األوائل.عف* ال تنطبق هذه اإلرشادات على العاملين في مجال الرعاية الصحية أو المس

، لكن ةسلبيوكانت النتيجة  اختبارً إ أجريتإذا 

 :ال تزال لديك أعراض المرض

 

 .إستمر في اتباع تعليمات إدارة الصحة

، فإن الرد على هاتفك مهم لحماية (MI COVID HELP) مساعدة ميشيغان لكوفيد إذا تلقيت مكالمة من إدارة الصحة المحلية أو

 أصدقائك وعائلتك وجيرانك وزمالئك في العمل.

 سمك مع أي شخص.إلن يتم مشاركة  •

جتماعي أو رخصة القيادة أو حالة الهجرة أو لن تتم مطالبتك أبدًا بإثبات الهوية الشخصية مثل رقم الضمان اإل •

 معلومات بطاقة االئتمان.

تصال بهم مؤخًرا. يمكنهم أيًضا إعن شعورك وعن األشخاص الذين كنت على  باآلخرين لسيسألك متتبع االتصا •

 مشاركة النصائح لحماية اآلخرين.

 .سئلتك. يمكنهم أيًضا اإلجابة على أك بآخرينتصالإلبدء تعقب  معك سوف يتواصلونأجب على مكالمة قسم الصحة الخاص بك. 

-كوفيد ، فأخبرهم أن لديك911رقم التصال بإذا كنت بحاجة إلى اإلنتبه لألعراض الشديدة أو حاالت الطوارئ الصحية األخرى. إ
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  يمكنك إنهاء العزلة إذا استوفيت هذه المعاييرأيام،  10 مرور  بعد

 لحمى.ستخدام األدوية الخافضة لإساعة على األقل ، دون  24صب بالحمى لمدة تلم 

 تحسنت قد األعراض األخرى، مثل السعال أو ضيق التنفس

 

Other symptoms, like cough or shortness of breath, have improved. 

 24 بعد مرور حتىبق في المنزل وبعيًدا عن اآلخرين. إ

 ختفاء األعراض.إقل بعد ساعة على األ

إجراء  عليك اسأل عما إذا كان يجبتصل بطبيبك. إ

الفحوصات مرة أخرى، أو عن مرض آخر، إذا كنت ال تزال 

 .19-كوفيدتعاني من أعراض 


