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 ، فاتبع الخطوات التالية لمتابعة حالتك الصحية وتجنب نقل المرض لآلخرين:19-إذا أجريت اختبار فيروس كوفيد

 

َمت إليك عندما أجريت االختبار حتى تحصل على نتيجتك. بعض مقدمي الرعاية الصحية يتصل بك إلبالغك  اتبع التعليمات التي قُد ِّ
 والبعض اآلخر يطلب منك أن تستخدم تطبيقًا أو موقعًا على اإلنترنت للحصول على النتيجة. بنتيجتك، 

 تابع حالتك الصحية أثناء انتظار النتيجة 
 : 19- راجع األعراض الشائعة لفيروس كوفيد

 سعال •

 ضيق التنفس أو الصعوبة في التنفس •

 حمى  •

 قشعريرة  •

 ألم في العضالت •

 صداع  •
 التهاب الحلق  •

 فقدان الطعم أو الرائحة بشكل غير معتاد  •

 غثيان •

 إسهال  •

 

سواء كنت حاصالً على اللقاح  يجب أن تبقى في المنزل،إذا ظهر عليك أي عرض )أعراض( أثناء انتظار نتيجتك،  •
 .نتيجتكبالكامل أم ال، أثناء انتظار 

استخدم حماًما منفصالً، إذا كان ذلك ممكنًا. يمكن ألفراد    ابَق في غرفة محددة بعيًدا عن األشخاص اآلخرين في منزلك قدر اإلمكان.  •

 المنزل البقاء في مكان منفصل عنك للتقليل من خطر التعرض للفيروس.

 األمر، تناول أدوية لخفض الحمى. احصل على قسط وافر من الراحة وحافظ على رطوبة جسمك، وإذا لزم  •

إذا ساءت أعراضك واحتجت إلى تقييم طبي، فاتصل بالعيادة الصحية أو المستشفى قبل وصولك وأخبر مقدم الرعاية   •
. فهذا سيساعد مكتب مقدم الرعاية الصحية على اتخاذ خطوات لمنع  19-الصحية أنك أجريت اختبار فيروس كوفيد 

 رض للعدوى.اآلخرين من اإلصابة أو التع
 

 : 19-إذا كنت مخالًطا لشخص مصاب بفيروس كوفيد 

 .للفيروس تعرضت أنك تكتشف أن بمجرد  الكمامة ارتداء في ابدأ •

 .19-كوفيد  بفيروس مصاب لشخص األخير تعرضك بعد  أيام 10 لمدة الكمامة ارتداء في استمر •

 (.TDH) تينيسي بوالية الصحة بإدارة الخاصة للفيروس التعرض بعد  وما العزل إرشادات في إضافية معلومات تتوفر •

 مارس العادات الصحية
 رتدِّ كمامة. ا •

 ك أو بمنديل.قُم بتغطية السعال أو العطس بمرفق •

ثانية على األقل أو استخدم معقم يدين كحولي عندما ال يتوفر الماء   20اغسل يديك بشكل مستمر بالماء والصابون لمدة   •
 والصابون.

 قم بتنظيف وتطهير األشياء واألسطح بانتظام، بما في ذلك هاتفك. •
 

 تعرف على المزيد عبر اإلنترنت 
• http://tn.gov/health/cedep/ncov 

 

( أو بالبريد اإللكتروني  615) 770-6940عبر الهاتف على الرقم  19-تواصل مع فريق دعم المجتمع والحاالت المصابة بفيروس كوفيد  هل لديك أسئلة؟
 COVID19.Info@tn.govعلى 

 
 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/Isolation-QuarantineRelease.pdf
http://tn.gov/health/cedep/ncov

