?? COVID-19ماذا تفعل اذا كنت تعتقد انك مصابا بفيروس
تحديث  ١٦مارس ٢٠٢٠
قد يعانون من COVID-19:األشخاص المصابون بفيروس

السعال •
الحمي أو ارتفاع درجه الحرارة الذي قد يتجاوز • ٣٨
درجه
.صعوبه التنفس •

قد ال يعاني بعض األشخاص المصابين من ايه أعراض
للمرض

و لكنهم يظلون ناقلين العدوي لالخرين
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:من المم ان تعرف ماذا تفعل اذا
اذا كنت علي تواصل وثيق بشخص تم اجراء اختبار

•

الفيروس له و كانت نتيجته ايجابيه
COVID-أنت في انتظار نتيجه فحص فيروس ال

•
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هناك شيئين يجب ان تفعله اذا كنت تعتقد انك مصاب
بالفيروس:

ابقي في المنزل و التزم بالعزل الذاتي 1.

العزل الذاتي هو عدم التواجد في أماكن قد تنقل .
لمده  ١٤يومCOVID-19فيها عدوي فيروس
لالخرين

COVID-19هذا مقال حقائق سهل القراءة تحت اسم
و العزله الذاتيه
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انظر صفحه  ٥للمزيد من المعلومات عن هذا المقال

:علي Healthlineاتصل ب 2.
0800 358 5453

لن يكلفك االتصال أي أموال فهي مكالمه مجانيه

متاح كل يوم ليال و نهارا Healthline
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اذا لم تكن متأكدا هل يجب عليك عزل نفسك ذاتيا أم ال
Healthline :فيمكنك االتصال علي
0800 358 5453

COVID-19اذا كنت تعتقد انك مصابا بفيروس
:فيجب عليك عدم الذهاب الي:
طبيبك •
.المستشفي •

الذهاب الي طبيبك أو الي المستشفيات سيعرض
اآلخرين للعدوي

و سيقومون Health lineبدال من ذلك اتصل ب .
بأخبارك بما يجب عليه فعله اذا احتجت الي اجراء
COVID-19اختبار لفيروس
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COVID-19أين تجد المزيد من الحقائق سهله القراءة عن

:هناك المزيد من الحقائق سهله القراءة تحت عناوين:
COVIDماهي فيروسات الكورونا و فيروس •?19

معلومات للقادمين من السفر الي • COVID-19
نيوزيلندا من الخارج

.و العزل الذاتي • COVID-19

يمكنك إيجاد هذه الحقائق سهله القراءة علي موقع وزاره
:الصحه

www.health.govt.nz/our-work/diseases-andconditions/ covid-19-novel-coronavirus
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هذه المعلومات تمت ترجمتها الي حقائق سهله القراءة بواسطه
the Make It Easy service of People First New
Zealand Inc. Ngā Tāngata Tuatahi.

The ideas in this document are not
the ideas of People First New
Zealand Ngā Tāngata Tuatahi.

Make It Easy uses images from:
• Changepeople.org

• Photosymbols.com

• Sam Corliss

• Steve Bolton
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