اإلجراءات التي يمكنك القيام بها إذا كنت أكثر عرضة
لخطراإلصابة بمرض وخيم نتيجة لإلصابة بمرض كوفيد19 -
بنا ًء على المعلومات المتاحة
حاليًا ،فإن أولئك األشخاص
األكثر عرضة لخطر اإلصابة
بمرض وخيم نتيجة لإلصابة
بمرض كوفيد 19-هم:

•كبار السن
أشخاص من أي عمر مصابون بما يلي (مدرجة حسب الترتيب
األبجدي):
•اضطرابات الدم مثل مرض فقر الدم المنجلي أو الثالسيميا
•اضطرابات استخدام المواد
•التدخين ،سواء كان حاليًا أو في وقت سابق
•الحمل
الخرف أو الحاالت العصبية األخرى
• َ
•السرطان
•السكتة الدماغية أو األمراض التي تؤثر في تدفق الدم إلى
المخ
•السكري (النوع  1أو النوع )2
•السل

•أمراض الصحة العقلية مثل االكتئاب
•أمراض القلب
•بعض العاقات مثل اإلعاقات الذهنية وإعاقات النمو
•زراعة عضو صلب أو خلية جذعية مكونة للدم
•زيادة الوزن والسمنة
•ضعف في جهاز المناعة
•عدوى فيروس نقص المناعة البشرية
•قلة النشاط البدني
•مرض الكبد المزمن
•مرض الكلى المزمن
•مرض رئة مزمن

اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك إذا أصابك المرض.
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لمزيد من المعلومات حول الخطوات التي يمكنك اتخاذها
لحماية نفسك ،راجع نشرة مركز السيطرة على األمراض
والوقاية منها بعنوان كيف تحمي نفسك.

cdc.gov/coronavirus

ساعد في حماية نفسك واآلخرين باتباع الخطوات التالية:

خالل السفر

قبل المغادرة
اﻟﻌﯾﺎدة

 12أﺳﺑوﻋًﺎ

زيارة مقدّم الرعاية الصحية المتابع لك
وإعداد سجالتك الطبية.

ناقش خيارات تلقيح كوفيد19-
والجرعات المعززة له مع
مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

تلقي إمداد دوائي يكفي لمدة  12أسبوعًا.

إذا كنت مسافرً ا عن طريق الجو ،فستحتاج
إلى تقديم نتيجة سلبية الختبار كوفيد19-
الفيروسي تم إجراؤه قبل ما ال يزيد عن
يوم واحد من السفر أو
مستندات الشفاء* من كوفيد.19-

*مستندات الشفاء تشمل دليل اختبار فيروسي في آخر  90يومًا وخطابًا من مقدم رعاية صحية أو مسؤول
صحة عامة يفيد بأنه مسموح لك بالسفر.

بعد الوصول

ابقَ في المنزل قدر اإلمكان لمدة أول
 10أيام .اتصل بمسؤول الحاالت
بوكالة إعادة التوطين للحصول على
توصيات محددة بُنا ًء على حالة التلقيح
الخاصة بك أو ترتيبات المعيشة.

اخضع الختباربعد  3-5أيام من
الوصول وراقب أعراض
كوفيد.19-

اسأل مقدم الرعاية الصحية المتابع
لك أو مسؤول الحاالت بوكالة إعادة
التوطين لديك عن خيارات تلقيح
كوفيد 19-والجرعات المعززة له.

ارت ِد قناعًا مناسبًا يغطي أنفك
وفمك تمامًا في المناطق الداخلية
بالمطارات والمحطات ووسائل النقل
العام ،حتى إذا كنت قد حصلت على اللقاح.

اغسل يديك باستمرار أو استخدام
مع ّقم كحولي لأليدي.

أخطِ ر  IOMأو موظفي شركة الخطوط
الجوية إذا كنت تشعر بالمرض أثناء السفر.

في حال شعورك باإلعياء واشتباهك في اإلصابة
بمرض كوفيد ،19-عليك:

البقاء في المنزل .تجنب مخالطة
اآلخرين في منزلك قدر اإلمكان.

االتصال بمقدّم الرعاية الصحية المتابع لك
ومسؤول الحاالت بوكالة التوطين لديك.
إذا كنت تحتاج إلى مترجم للتحدث مع مقدم
الرعاية الطبية المتابع لك ،فيمكن أن يساعدك
مسؤول الحاالت لديك.

اخضع الختبار كوفيد.19-

اتصل بـ  911واطلب الرعاية الطبية على
الفور إذا ظهرت عليك
العالمات التحذيرية الطارئة
(بما في ذلك صعوبة التنفس).
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