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مواقع تقييم مرض فيروس كورونا  COVID-19في مدينة سينسيناتي الكبرى

في أوقات المعلومات المتغيرة بسرعة ،من المهم اتباع اإلرشادات التوجيهية لحماية القوى العاملة لدينا في الرعاية الصحية

لدى منطقتنا سجل حافل من العمل التعاوني في األمور التي تؤثر في الصحة والرعاية الصحية .وال يُعد تفشي فيروس كورونا ()COVID-19
استثناء .عن طريق ائتالف التأهب للكوارث في مدينة سينسيناتي الكبرى التابع لمؤسسة  ،The Health Collaborativeيمكننا تسهيل
التنسيق اإلقليمي والتعاون بين جميع أعضاء االئتالف للتصدي لفيروس كورونا .COVID-19
للحفاظ على سالمة المرضى والمقيمين في منطقتنا ،يُرجى اتباع اإلرشادات التوجيهية الموضحة أدناه .وهذا أمر ال بد منه ،حتى ال تصل
مستشفياتنا إلى تجاوز سعتها القصوى ونتمكن من عالج مرضانا األكثر عرضة للخطر أوال .لن يحتاج العديد من األفراد الذين يعانون من
أعراض بسيطة إلى إجراء اختبار وستُصدر لهم تعليمات بالبقاء في المنزل والخضوع للحجر الصحي الذاتي.
إذا ظهرت عليك أعراض وتشتبه في أنك قد تعرضت للمرض:



فال تذهب إلى قسم الطوارئ إلجراء االختبار.



اتصل بطبيب الرعاية األولية الخاص بك.



إذا لم يكن لديك واحد ،فاتصل بأقرب رعاية عاجلة.



إذا كنت مؤهالا لالختبار  -فسيقدم لك طبيبك تعليمات إضافية.
لن تجري اختبار بدون إحالة الطبيب .يجب تحديد موعد إلجراء جميع اختبارات مرض  .COVID-19لمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال
بطبيب الرعاية األولية أو أقرب مركز رعاية عاجلة .مرة أخرى ،ال تذهب إلى المستشفى دون إحالة الطبيب إلجراء االختبار.
األمر األكثر أهمية الذي يتعين على سكان سينسيناتي الكبرى فعله هو مواصلة اتباع تدابير الوقاية وهي:




اتبع إجراءات الحفاظ على مسافة بينك وبين اآلخرين في التجمعات االجتماعية والتي حددتها الحكومات المحلية وحكومات الواليات.



أكثر من غسل يديك بالصابون والماء لمدة  20ثانية على األقل.



بادر بتغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس بثنية كوعك أو أعلى ذراعك.



الزم البقاء في المنزل وال تذهب إلى العمل ،والمدرسة ،واألنشطة عند مرضك.



إذا كنت من األشخاص المعرضين لخطورة عالية ،يُرجى مراجعة هذه االحتياطات اإلضافية.
لمزيد من المعلومات حول مرض  ،COVID-19بادر بزيارةhttps://healthcollab.org/covid-19/ :
-###-
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