
ما هي األعراض اخلفيفة؟

التي أعاني منها؟ التعامل مع األعراض  كيف ميكنني 

ميكن التحكم في معظم أعراض COVID-19 في املنزل من خالل الراحة واألدوية التي ال تستلزم

وصفة طبية - ميكن للباراسيتامول واإليبوبروفني تخفيف األلم واحلمى واحلفاظ على رطوبة اجلسم

وتناول أدوية السعال إذا لزم األمر.

من يجب على أن أُخبر؟

ً فحص أفراد يجب أن تخبر جهات االتصال اخلاصة بك أن نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية. يجب أيضا

األسرة وعزلهم. يجب أن تنصح أصدقائك وعائلتك وجهات االتصال في العمل مبراقبة األعراض.

أعزل نفسي؟ كيف 

يجب عليك عزل نفسك على الفور، والبقاء في املنزل واالنفصال عن اآلخرين. إذا كنت بحاجة إلى مشورة

أو دعم أثناء العزل، اتصل بخط National Coronavirus Helpline الذي يعمل على مدار 24 ساعة

.healthdirect COVID-19 Symptom Checker على الرقم 080 020 1800 أو استخدم

ماذا لو ساءت األعراض التي أعاني منها؟

استخدم   health direct COVID-19 Symptom Checkerملعرفة ما إذا كان يجب عليك

طلب املساعدة الطبية، مبا في ذلك متى تتصل بالرقم (000). إذا ظهرت عليك أعراض شديدة

(ألم شديد في الصدر ونوبات إغماء وصعوبة شديدة في التنفس) ، اتصل على الفور بـ (000)
.COVID-19 وأخبرهم أنه مت تشخيصك بـ

العزل؟ ترك  متى ميكنني 

ً من يوم الفحص. ال ميكنك ترك العزلة الذاتية إال إذا قضيت الفترة املطلوبة ولم يجب أن تعزل نفسك بدءا

يعد هناك أي أعراض COVID-19. ال حتتاج إلى الفحص قبل ترك العزل الذاتي إذا لم يكن هناك أعراض.

ماذا تفعل إذا كنت
COVID-19 مصابًا بـ

اذا كانت نتيجتك فحصك ل COVID-19 إيجابية ولم تظهر عليك أعراض أو أعراض خفيفة،
فمن احملتمل أن تتمكن من التعافي بأمان في املنزل.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية، فستتم العناية بك. يجب عليك فقط االتصال بالرقم (000)
أو الذهاب إلى قسم الطوارئ إذا كانت األعراض شديدة.

COVID-19 Symptom Checker استخدم
ملعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى طلب املساعدة الطبية

اتصل بخط National Coronavirus Helpline على
080 020 1800 في أي وقت إذا كنت بحاجة إلى نصيحة

ةً الشفهية، اتصل على 450 131 مَ خلدمات التَّرْجَ

يؤثر COVID-19 على كل شخص بشكل مختلف، وحتى األعراض اخلفيفة قد جتعلك تشعر بتوعك

healthdirect.gov.au تام. لفهم الفرق بني األعراض اخلفيفة واملتوسطة والشديدة، اذهب إلى


