
 

 

وس كورونا   ( 19-كوفيد)مرض فير
وس كورونا  وس من نوع كورونا ( 19-كوفيد)مرض فير ي  19-انتشر كوفيد. هو مرٌض يتسّبب به فير

ي جميع أنحاء العالم بما ف 
ف 

ِير جائحة عالمية
ُ
 . ذلك بريتش كولومبيا واعت

ي  19-تطعيمات كوفيدخطة 
 
 بريتش كولومبياف

ي  19-التطعيم ضد كوفيدُصممت خطة 
لمعرفة  . 19-كوفيد  مرض وإيقاف انتشار  للحفاظ عىل الحياةبريتش كولومبيا ف 

ي ذلك موضوعات مثل عملية اعتماد اللقاح وخطة بريتش كولومبيا لتوزي    ع اللقاحات، 19-المزيد حول لقاحات كوفيد
، بما ف 

 . 19-تطعيمات كوفيدانظر 

قة بالصحة اتصل بالرقم  19-معلومات وخدمات كوفيدللحصول عىل 
ّ
 COVID-19-888-1غير المتعل

 . مساء   8:00صباًحا إىل  7:30تتوفر الخدمة من  (4319-268-888-1) 

 األعراض

عرضة للمضاعفات، أكير ، وما يجب القيام به إذا شعرت بالمرض، ومن يمكن أن يكون 19-للتعرف عىل أعراض كوفيد
  : انظر 

  ي بريتش كولومبيا  مركز
 األعراض: مكافحة األمراض ف 

 19-أعراض كوفيد  

ي وكوفيد
 
 19-العزل الذات

ي تخالط فيها اآلخرين، وهو إجراء هام لوقف انتشار المرض
ب المواقف الت 

ّ
ي البيت وتجن

ي البقاء ف 
إن . ُيقصد بالعزل الذات 

الذي أجريته إيجابية، يمكنك تدّبر مرضك بطريقة مماثلة لتدّبرك  19-ظهرت عليك أعراض وكانت نتيجة فحص كوفيد
ي الجهاز التنفسي ع العدوى األخرى أنوا 

ل إن شعرت بالمرض واتخذ االجراءات الوقائية للحد من  . مثل اإلنفلونزا ف  ي المي  
ابق ف 

ي أو قد تضطّرك لعزل نفسك ذاتًيا انتشار العدوى. 
ي تقتض 

لمزيد من المعلومات حول العزل  . هناك العديد من األسباب الت 
، انظر  ي

 : الذات 

  ي بريتش كولومبيا
ي والمراقبة الذاتية: مركز مكافحة األمراض ف 

 العزل الذات 

  الوقاية والمخاطر: 19-كوفيد:  حكومة كندا 

 المراقبة الذاتية

ي من أعراض . إىل ما تشعر بهالشديد ُيقصد بالمراقبة الذاتية االنتباه 
ي ما إن كان يعات 

عىل الجميع أن يراقب بشكل روتيت 
ا إىل أن تساعد األطفال . إن تشعر بنوع من القشعريرة أو الحىم سجل حرارتك، حت  الطفيفة منها. 19-كوفيد

ً
قد تحتاج أيض

ا أو المصابير  بمرض مزمن ممن يخضعون للمراقبة الذاتية
ً
 . أو األشخاص المقربير  األكِي سن

ي بريتش كولومبيا: مركز  عىل المزيد عّمن يجب أن يخضع للمراقبة الذاتية عىل اطلع
ي مكافحة األمراض ف 

العزل الذات 
 والمراقبة الذاتية

 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/COVID-19-Immunization_Update09292022-A.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-ARABIC.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#self
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#self
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/#Self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/#Self-isolation


 

 الخضوع للفحص

ي اتخاذ القرارات حول العالج أو  19-بالخضوع لفحص كوفيديوىص 
عندما تساعد معرفة النتيجة إن كانت إيجابية أم سلبية ف 

 الرعاية. 

:  19-أعراض كوفيديوىص بالفحص لألشخاص الذين لديهم   وينطبق عليهم ما يىلي

  ي يحصلون عىل العالج داخل المستشف  )من
 أي عمر(ف 

 حواملال 

 حالًيا مؤهلون للعالج وهم أكير خطورةألمراض ن و معرضال 

 : لمعرفة المزيد حول الخضوع للفحص، انظر 

 ي بريتش كولومبيا: مت  تخضع لفحص كوفيد
 19-مركز مكافحة األمراض ف 

 )الخضوع للفحص )كوفيد 

 العالج

رة لكوفيدهناك بعض 
ّ
دة المتوف

ّ
ي بريتش كولومبيا لمزيد من المعلومات، انظر . 19-العالجات المحد

: مركز مكافحة األمراض ف 

 . العالجات

 لك، تفضل بزيارة صفحة 
ً
 . المقدمة من حكومة بريتش كولومبيا  19-عالجات كوفيدلمعرفة ما إن كان العالج مناسبا

ي بريتش صفحة  تفضل بزيارة. من تلقاء أنفسهم 19-يتعاف  معظم األشخاص المصابير  بكوفيد
مركز مكافحة األمراض ف 

 بكوفيد: كولومبيا 
ً
للحصول عىل المزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع األعراض عندما يجري  19-إذا كنت مصابا

 . 19-ك بكوفيدتشخيص

م بعض 19-خالل جائحة كوفيدبشكل شخضي األطباء والممرضون الممارسون متواجدون لتقديم الرعاية 
ّ
، وقد تقد

ي والفيديو 
إن كنت بحاجة إىل رعاية، ُيرِج االتصال بمقدم الرعاية الصحية . العيادات كذلك مواعيد عِي االتصال الهاتف 

 بمقدم. المتابع لك
ً
 أو  HealthLinkBCدليل  للرعاية الصحية ليتابعك بشكل منتظم، يمكنك استخدام إذا لم تكن مرتبطا

ي مجتمعك المحىلي  8-1-1االتصال عىل الرقم 
 . للعثور عىل مقدم رعاية صحية ف 

م الرعاية الصح تراجععندما 
ّ
 ّية، ُيرِج أن تخِيه عنمقد

 ي منها
ي تعات 

 األعراض الت 

  ي
 أو مكان سكنك اسفرت إليها األماكن الت 

 س
ّ
ي من الحىم أو السعال أو صعوبة التنف

 إذا كان يعات 
 
ة طويلة، خاصة رب أو لفي 

ُ
ا عن ق

ً
 ما إذا خالطت شخًصا مريض

صبت بأعراض، انظر 
ُ
 . 19-أعراض كوفيدلمزيد من المعلومات حول ما يمكنك فعله إذا أ

ل مخاطر إصابتك بالعدوى
ِّ
 قل

ات كوفيد ي يمكن أن تحمينا من تأثير
 . 19-تتوفر لدنيا الكثير من األدوات، كاللقاحات، والعالجات وإجراءاتنا الت 

أكير عرضة وأمراض أخرى، بل وتزيد أهميتها إن كنت  19-ستساعد هذه األدوات الجميع عىل البقاء بأمان من كوفيد
 . 19-لإلصابة بمرض خطير نتيجة كوفيد

 لتحديد كيفية ووقت استخدام هذه األدوات.  عة األدوات هذهاستخدم مجمو 

 ، ي مجتمعنا المحىلي
ي الحياة االجتماعية بأمان. مع استمرار التفاعل االجتماعي ف 

 مخاوف حول المشاركة ف 
ً
 قد تنتابك أيضا

http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/treatments
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Health%20Feature%20COVID-19%20Testing-A.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Health%20Feature%20COVID-19%20Testing-A.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/treatments
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ar/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/search-services-your-area
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-ARABIC.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/COVID19_personal_toolkit.pdf


 

ي عىل صفحة  19-تعرف عىل المشاركة بالحياة االجتماعية بأمان لتقليل خطر التعرض لكوفيد
مركز مكافحة األمراض ف 

 
ً
 . بريتش كولومبيا: تفاعل اجتماعي أكير أمانا

ع عىل مزيد من المعلومات حول 
ّ
 . تقليل مخاطر إصابتك بالعدوىاطل

 19-السفر وكوفيد

 : لالطالع عىل أحدث معلومات إرشادات السفر، انظر 

  ي بريتش كولومبيا مركز
 : السفرمكافحة األمراض ف 

  حسب الوجهة نصائح وإرشادات السفر : حكومة كندا 

 كوفيد طويل األجل

ي من 
، فقد تكون تعات   من ثالثة أشهر من مرضك األوىلي

ي من األعراض بعد أكير
ما بعد كوفيد، أو حالة إذا كنت ال تزال تعات 

ي المقاطع طويل األجل. تقدمكوفيد 
المعنية بما  شبكة الرعاية الشيرية متعددة التخصصات : ةهيئة الخدمات الصحية ف 

نت( و  صفحات) التثقيفالرعاية الشيرية و  19-بعد كوفيد  ىل فرصإل وصو الإمكانية الموارد ومقاطع الفيديو عِي اإلني 
 األبحاث لدعم تعافيك. 

 الصحة النفسية

شعرك جائحة كوفيد
ُ
مشاعر طبيعية عند هذه ال . باالرتباك والحزن والقلق وهي مشاعر يصعب التعامل معها  19-يمكن أن ت

ي بصحتك النفسية وأن تهتم بنفسكمن المهم أكير من أي وقت مض  أن . مواجهة أمر مجهول
لمعرفة المزيد حول . تعتت 

 : 19-الصحة النفسية وكوفيد

  ي بريتش كولومبيا
 19-العافية النفسية أثناء جائحة كوفيد: مركز مكافحة األمراض ف 

  االعتناء بصحتك النفسية: حكومة كندا (PDF 371KB) 

 19-الصحة النفسية وكوفيد 

 العائالتاألطفال والشباب و 

 أو مرضعة، قد . يمكن أن تمثل تربية األطفال أثناء الجائحة تحدًيا 
 
. تراودك أسئلة عن صحتك وصحة طفلك إن كنتر حامال

ي البيت
األطفال  اطلع عىل مزيد من المعلومات حول. قد ينتابك مزيد من القلق حول تربية األبناء أثناء بقاء أطفالك ف 

 . 19-والشباب والعائالت أثناء جائحة كوفيد

 األدوية

ات عىل طرق رصف الصيادلة لألدوية، يشمل 19-مع استمرار جائحة كوفيد إعادة تعبئة الوصفات الطبية ذلك ، طرأت تغيير
لالطالع عىل مزيد . أدوية جديدة دون وصفة طبيةال يستطيع الصيادلة إعطاء . األدوية الموصوفة وتوفير مخزون طارئ من

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/coronavirus_reduce_your_risk_of_infection-a.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/coronavirus_reduce_your_risk_of_infection-a.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
https://travel.gc.ca/travelling/advisories?utm_campaign=gac-amc-covid-21-22&utm_source=travelling_health-safety_travel-health-notices_221&utm_medium=redirect&utm_content=en
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/post-covid-19-care-network
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/post-covid-19-care-network
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/mental-well-being-during-covid-19
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/taking-care-mental-health/taking-care-mental-health-eng.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Mental%20Health%20and%20COVID-19-ARABIC.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Mental%20Health%20and%20COVID-19-ARABIC.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Children%20Youth%20and%20Families%20During%20COVID-19-ARABIC.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Children%20Youth%20and%20Families%20During%20COVID-19-ARABIC.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Children%20Youth%20and%20Families%20During%20COVID-19-ARABIC.pdf


 files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 

أو وحدة الصحة العامة المحلية في منطقتك. للحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش 

جى االتصال بالرقم )مجاناً(. للصّم وضعاف السمع، ير 8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caكولومبيا تفّضل بزيارة 

 لغة عند الطلب. 130. تتوفر خدمات الترجمة بأكثر من 1-1-7

ات الخدمات الصيدالنية ُيرِج زيارة  ي بريتش كولومبيا من المعلومات حول تغيير
وس كورونا المستجد : نقابة الصيادلة ف  فير

 . (19-كوفيد)

 موارد مفيدة

ي . وعن استجابة المقاطعة للجائحة 19-من المعلومات عن كوفيديوجد الكثير 
للحصول عىل قائمة بالمصادر الموثوقة الت 

ويد سكان بريتش كولومبيا بالمعلومات والمشورة الصحية، انظر  HealthLink BC 8-1-1 ستخدمها ت مصادر مفيدة  لي  
 . 19-حول كوفيد

 : بلغات أخرى، انظر  19-للحصول عىل معلومات عن كوفيد

 بلغات إضافية 19-حكومة بريتش كولومبيا: معلومات عن كوفيد 

  ي بريتش كولومبيا
جم: مركز مكافحة األمراض ف    . المحتوى المي 

 مقاطع فيديو بلغة اإلشارة األمريكية
ً
 . تتوفر أيضا

صلإذا كانت لديك مخاوف أو أسئلة 
ّ
ث مع  )8-1-1) الرقمعىل  HealthLink BCب   حول صّحتك ات

ّ
ي أي وقت أو تحد

ف 
م الرعاية الصحية المتابع لك

ّ
 . مقد

 
 

ي  17 : آخر تحديث
ين الثات   2022 نوفمِي/تشر

وس كورونا  ي الخصائص الصحية لمرض فير
مة ف 

ّ
مركز مكافحة  مأخوذة بترّصف من صفحات( 19-كوفيد)المعلومات المقد

ي بريتش كولومبيا 
ي بريتش كولومبيا مركز  ,الخضوع للفحص: األمراض ف 

مكافحة األمراض مركز  ,األعراض: مكافحة األمراض ف 
ي بريتش كولومبيا 

ي بريتش كولومبيا ، الكمامات: ف 
ي بريتش كولومبيا  ،السفر : مركز مكافحة األمراض ف 

: مركز مكافحة األمراض ف 

 19-المسافرون الُمطعمون ضد كوفيد: حكومة كندا و  السفر والخضوع للفحص والحدود : حكومة كندا ، 19-لقاح كوفيد
ي  القادمون إىل كندا

ي  الت 
ين األول 24تم تصفحها ف   . 2022 أكتوبر/تشر

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.healthlinkbc.ca/useful-resources-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/useful-resources-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/useful-resources-covid-19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/ar/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/translated-content
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada

