Kile Unaweza kufanya Ukiwa katika Hatari Kubwa ya
kupatwa na Maradhi Makali kutokana na COVID-19

Kulingana na kile tunajua
sasa, wale walio katika
hatari kubwa ya kupata
maradhi makali ya
ugonjwa wa COVID-19 ni:

• Wazee
Watu wa umri wowote walio na yafuatayo
(yameorodheshwa kwa mpangilio wa alfabeti):
• Magonjwa ya damu kama vile ugonjwa wa seli mundu
au thalassemia
• Saratani
• Ugonjwa sugu wa figo
• Ugonjwa sugu wa ini
• Maradhi sugu ya mapafu
• Matatizo ya kiakili (Dementia) au matatizo mengine ya mfumo
wa neva
• Kisukari (aina ya 1 na aina ya 2
• Baadhi ya ulemavu kama vile ulemavu wa kiakili na wa ukuaji
• Magonjwa ya moyo

• Maambukizi ya HIV
• Magonjwa ya afya ya akili kama vile msongo wa mawazo
• Uzito na unene kupita kiasi
• Kutofanya mazoezi ya kimwili
• Ujauzito
• Uvutaji wa sigara, wa sasa au awali
• Upandikizaji wa viungo au seli za mfumo wa damu
(blood stem cell)
• Kiharusi au magonjwa yanayoathiri mtiririko wa damu
kwenda kwenye ubongo
• Matatizo yanayotokana na matumizi ya dawa za kulevya
• Kifua kikuu
• Mfumo wa kinga uliodhoofika

Mpigie simu mtoa huduma wako wa afya ukiwa mgonjwa.
Kwa taarifa zaidi kuhusu hatua unazoweza kuchukua ili
kujilinda, tazama sehemu ya CDC ya Jinsi ya Kujilinda.
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Saidia Kujilinda Mwenyewe na Wengine:

Wakati wa kusafiri

Kabla ya kuondoka
KLINIKI

WIKI 12

Tembelea mtoa huduma wako wa afya
na utayarishe rekodi zako za kimatibabu.

Pata mgao wa dawa wa wiki 12.

Jadili chanjo ya COVID-19 na
chaguzi za chanjo ya nyogeza na
mtoa huduma wako wa afya.

Ikiwa unasafiri kwa ndege, utahitajika
kuonyesha matokeo hasi ya kipimo cha
virusi vya COVID-19 kutoka kwa kipimo
kilichofanywa si zaidi ya siku 1 kabla ya kusafiri
au hati za kupona* kutokana na COVID-19.

Vaa barakoa inayokutoshea vyema
ambayo inafunika pua lako na mdomo
katika maeneo ya ndani ya viwanja vya
ndege, stesheni na usafiri wa umma,
hata kama umechanjwa.

Osha mikono yako kila mara au tumia
kieuzi cha kutakasa mikono kilicho
na alkoholi.

*Hati ya kuonyesha umepona inajumuisha kithibitisho cha kipimo chanya cha virusi katika siku 90
zilizopita na barua kutoka kwa mtoa huduma wa afya au mhudumu wa afya ya umma inayoeleza kuwa
ulihalalishwa kusafiri.

Mfahamishe IOM au wafanyikazi wa shirika la ndege
ikiwa utajihisi kuwa mgonjwa wakati unasafiri.

Baada ya kuwasili

Ukipata kuwa mgonjwa na ufikirie kwamba huenda
ukawa na COVID-19:

Kaa nyumbani kadiri iwezekanavyo
kwa siku 10 za kwanza baada ya
kuwasili. Wasiliana na mfanyikazi
wa wakala wa kushughulikia
visa vya uhamiajiwa kwa ajili ya
mapendekezo mahususi kulingana
na hali yako ya chanjo
au mipangilio ya kuishi.

Pimwa siku 3-5 baada ya kuwasili
na uwe mwangalifu kwa
dalili za COVID-19.

Uliza mtoa huduma wako au mfanyikazi
wa wakala wa kushughulikia visa vya
uhamiaji kuhusu chanjo ya COVID-19 na
chaguzi za chanjo ya nyongeza.

Kaa nyumbani. Epuka kukaribiana
na watu wengine kadri iwezekanavyo
nyumbani kwako.

Wasiliana na mtoa huduma wako wa afya
na mfanyikazi wa shirika la kushughulikia
visa vya uhamiaji. Ikiwa unahitaji
mkalimani ili kuzungumza na mhudumu
wako wa matibabu, mfanyikazi wako wa
kushughulikia visa anaweza kukusaidia.

Pimwa kwa ajili ya COVID-19.

Piga simu kwa 911 na utafute huduma
za matibabu haraka ikiwa uko na
dalili za tahadhari ya dharura
(ikiwemo matatizo ya kupumua).
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