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ل COVID-19ّص التحكم بأعراض مرض ن ف ي الم�ف

 �ف
خف�فة مع أعراض مثل الح�، والسعال، وضيق التنفس، والقشع��رة، والصداع، وألم العضالت، والتهاب  COVID-19إن أغلب حاالت اإلصابة بمرض 

 الحلق، أو فقدان حاسة التذّوق أو الشّم.  

وس   عن  تحّدث إ� طبيبك أو ع�ادتك كل هذە األعراض، وهذە القائمة ال تتضمن جميع األعراض المحتملة.   COVID-19ل�س لدى كل شخص مصاب بف�ي
ي من أعراض. 

  الخض�ع لالختبار إذا كنت تعايف

ل.  ف ي الم�ف
ي �ساعدك ع� الشعور بتحّسن إذا تمكنت من التحكم بأعراضك �ف ي ما ��ي بعض الخطوات البس�طة الىت

احصل ع� ال�ث�ي من الراحة وقم  �ف
ي تتطلب القل�ل من الجهد مثل قراءة كتاب أو مشاهدة ف�لم.    باأل�شطة الىت

ب ال�ث�ي من   الماء والسوائل األخرى.  ا�ث

ي الحلق، فعل�ك تناول األطعمة الط��ة مثل الحساء أو عصائر الفا�هة. 
ي من التهاب �ف

 إذا كنت تعايف

ي تناول الدواء ما لم �طلب منك مقدم الرعا�ة الصح�ة التوقف. 
 إذا كنت تتناول أي دواء �صفه طبيبك بانتظام، فاستمر �ف

ا بالح�، فخذ دواء  ، مع اتباع التعل�مات الموجودة ع� ملصق المنتج. إذا كنت مصاب� ف   �قلل من الح� مثل األسيتامينوفني

 . ف  �جب أن �شعر بتحسن خالل أسب�ع أو أسبوعني

ي التنفس عندما تنتقل من غ إذا تفاقمت األعراض، قد �كون قد حان الوقت لالتصال بالطب�ب أو الع�ادة. 
ي من صع��ة �ف

رفة ع� سب�ل المثال، إذا كنت تعايف
 إ� أخرى. 

ا بح� ت��د عن   حىت عندما تتناول الدواء لتخف�ض الحرارة.  -درجة لبضعة أ�ام  100إذا كنت مصاب�

ا وال �مكنك  ا جد� و�ات أو مشاهدة التلفاز.   النهوض، أو أو تكون م��ض�  تناول الطعام أو الم�ث

ك الطب�ب أو الع�ادة ع�ب الهاتف إذا كانت هناك حاجة �ي تذهب   إليهم. س�خ�ب

وس  ا  مع تقدم العمر.  COVID-19يزداد خطر اإلصابة بمرض خط�ي �سبب ف�ي ي إذا كنت بالغ�
 �ف

�
أو إذا كانت لد�ك حاالت طب�ة أخرى، فدع  العمر  متقدما

 قد �كون لديهم نص�حة خاصة بك.  مقدم الرعا�ة الصح�ة �عرف أنك م��ض. 

ة، أو   صع��ة، مثل طارئة طب�ةك حالة لعندما تكون هنا 911ال يزال عل�ك االتصال برقم  ي صدرك، أو الشعور بالح�ي
ي التنفس أو األلم أو الضغط �ف

ة �ف كب�ي
وس  911ل خدمة أخ�ب مشغّ  يبدو ازرقاق ع� شفت�ك أو وجهك، أو إذا لم تتمكن عائلتك أو أصدقاؤك من إ�قاظك.  أنك مصاب أو قد تكون مصاب بف�ي

COVID-19 . 

ل،  ف ي الم�ف
 . COVID-19عندما �ستطيع، �ي ط��قة مهمة إلبطاء انتشار مرض إن االعتناء بأعراضك �ف

 . health.mn.govلمعرفة الم��د حول ك�ف�ة حما�ة نفسك وعائلتك، قم ب��ارة الموقع 
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