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 19-أو ربما يكونون قد تعرضوا لكوفيد 19-المنزلية للمصابين بكوفيد  الرعاية
 

. اتبع هذه النصائح لحماية نفسك واآلخرين في المنزل، 19-، أو قد يكون مصابًا بكوفيد19-ربما تكون ترعى شخًصا مصابًا بكوفيد

 وأيًضا األشخاص اآلخرين في المجتمع المحلي. 

. اتبع التعليمات من هيئة 19-قد تكون هناك اشتراطات مختلفة إذا كنت أنت أو أي أحد من أفراد أسرتك قد حصلتم على اللقاح ضد كوفيد

 الصحة العامة المحلية.  

 

 اإلمدادات 
 ما يلي:  ستحتاج

 

 جهاز لقياس الحرارة •

 كمامات طبية   •

 كمامات غير طبية   •

 مناديل ومناشف ورقية يتم التخلص منها •

 وقاية للعين، مثل واق وجه أو نظارات  •

 % على األقل60مطّهر لليد يحتوي على نسبة كحول  •

 أطباق وصابون يد وصابون غسيل مالبس عادي صابون  •

 

 ستحتاج أيًضا:

 

 منتجات تنظيف منزلية  •

 أدوية تصرف بدون تذكرة طبية لخفض الحرارة، مثل:  •

o ( إيبوبروفينibuprofen ) 

o ( آسيتامينوفينacetaminophen ) 

 مناديل مجهزة بالكحول أو منتجات تنظيف لإللكترونيات  •

 طانة بالستيكية، مثل صندوق قمامةحاوية نفايات تعمل بدون لمس وبها ب •

 (  DINمطّهر لألسطح الصلبة له رقم تحديد هوية دواء ) •

o )إذا لم يكن متاًحا، استخدم مبيًضا منزليًا )مثل الكلور 

 

الصحة العامة إذا لم تستطع توفير هذه اإلمدادات، حاول الحصول عليها من األسرة أو األصدقاء أو الجيران. يمكنك أيًضا االتصال بهيئة 

 المحلية أو أية منظمة مجتمعية للحصول على المشورة والدعم والموارد. 
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 نصيحة لمقدمي الرعاية
الوضع األمثل هو أن يقدم شخص واحد الرعاية ألي شخص في حالة حجر أو عزل. إذا كان ذلك ممكنًا، ينبغي أن يكون مقدم الرعاية 

. وهذا يشمل األشخاص الكبار اآلخرين أو 19-لخطر اإلصابة بمرض خطير أو نتائج خطيرة من كوفيدملقًحا بالكامل وأال يكون معرًضا 

 لآلخرين في األسرة.  19-أولئك الذين يعانون من حالة طبية مزمنة. وسيساعد هذا في تقليل خطر انتشار كوفيد

 

. كما أن الشخص الذي  عزلوفي حالة فيروس أو لديه األعراض ثبتت إصابته بالإذا كان الشخص الذي تقدم له الرعاية قد كمامة طبية ارتد 

 تقدم له الرعاية ينبغي أن يرتدي كمامة طبية حين:  

 

 يتلقى الرعاية، سواء: •

o  أثناء التفاعالت من مسافة قريبة أو 

o حين يكون في حالة اتصال بدني مباشر مع اآلخرين 

 

 ، مثل: في مساحة داخلية مشتركة، سواء كان مع أشخاص آخرين أم ال •

o مطابخ 

o  ممرات 

o  حمامات 

 

 في مساحة خارجية خاصة مع أشخاص آخرين، مثل •

o  شرفة 

o الفناء الخلفي 

 

 . إذا لم تكن الكمامة الطبية متوفرة، ينبغي عليكما أن ترتديا على نحو مالئم كمامات غير طبية جيدة الصنع ومناسبة من حيث المقاس

 

. كما أن الشخص الذي تقدم له  حجروفي حالة  19-لكوفيدتعرض إذا كان الشخص الذي تقدم له الرعاية ربما قد كمامة غير طبية ارتد 

 الرعاية ينبغي أن يرتدي كمامة غير طبية حين:

 

 يتلقى الرعاية، سواء: •

o  أثناء التفاعالت من مسافة قريبة أو 

o حين يكون في حالة اتصال بدني مباشر مع اآلخرين 

 

 ية مشتركة، سواء كان مع أشخاص آخرين أم ال، مثل: في مساحة داخل •

o مطابخ 

o  ممرات 

o  حمامات 

 

 في مساحة خارجية خاصة مع أشخاص آخرين، مثل •

o  شرفة 
o الفناء الخلفي 
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 منها. ثانية على األقل. ليس لزاًما عليك أن ترتدي قفازات تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص  20اغسل يديك كثيًرا بالصابون والماء لمدة 

 

 كمامتك، وليس كبديل عنها. تتضمن واقيات العين ما يلي:مع ضع واقيًا على العين 

 

 أغطية واقية للوجه  •

 نظارات أمان •

 نظارات أمان واقية  •

 

 احم نفسك واآلخرين 

 

 التباعد الجسدي 
 

لتفاعالت مع الشخص الذي ترعاه  قلل من مقدار الوقت الذي تقضيه في مساحة مشتركة مع الشخص الذي تقدم له الرعاية. ابق على كل ا

 مقتضبة ومن أبعد مسافة ممكنة. بعض األشخاص قد يحتاجون أن تقضي وقتًا أكثر معهم وذلك يتوقف على:  

 

 عمرهم •

 نضجهم •

 قدرتهم على فهم تدابير الوقاية وإتباعها •

 

 تجنب األنشطة الجماعية مع الشخص الذي تقدم له الرعاية، مثل:

 

 مشاركة الوجبات  •

 األلعاب لعب  •

 الجلوس أو االحتضان معًا  •

 مشاهدة التلفاز معًا  •

 

س  استخدم غرفة منفصلة للنوم عن الشخص الذي تقدم له الرعاية. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، ينبغي النوم في أَسرة منفصلة. رتبا بحيث تكون رأ

 شخص عند قدم اآلخر لالحتفاظ بأبعد مسافة ممكنة من بعضكما بعًضا. 

 

 مام منفصلة عن الشخص الذي تقدم له الرعاية. إذا لم يكن ذلك ممكنًا: استخدم غرفة ح

 

 افتح النافذة •

 اغلق غطاء المرحاض قبل شطفه •
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 نظّف وطّهر األسطح واألغراض التي لمسها الشخص الذي تقدم له الرعاية بعد كل استخدام  •

 

 ارتداء كمامة 
 

كمامة غير طبية جيدة  أو ليك وعلى أفراد األسرة اآلخرين ارتداء كمامة طبية  إذا كان الشخص الذي تقدم له الرعاية في حالة عزل، ينبغي ع

 الصنع ومناسبة من حيث المقاس حين: 

 

 تكونون في مساحة داخلية مشتركة مع الشخص في العزل   •

 تكونون في مساحة خارجية خاصة مع الشخص في العزل  •

 

. ينبغي أن يرتدوا كمامة طبية في  19-خطير أو نتائج خطيرة من كوفيدقد يكون بعض أفراد األسرة معرضين لخطر اإلصابة بمرض 

 مساحة داخلية مشتركة أو مساحة خارجية خاصة مع الشخص في العزل. 

 

 الممارسات الوقائية الشخصية األخرى 
 

 تجنب مشاركة األغراض الشخصية مع الشخص الذي تقدم له الرعاية، مثل:

 

 المناشف •

 األواني •

 بياضات السرير •

 رش األسنانف   •

 األطعمة والمشروبات •

 األجهزة اإللكترونية  •

 

تفاعل مع الشخص الذي تقدم له الرعاية في الخارج حين يكون ذلك ممكنًا، مثل في فناء خلفي خاص أو شرفة. استمر في إتباع التباعد  

 الجسدي والنصيحة المتعلقة بارتداء الكمامة المناسبة. 

 

 تحسين التهوية.افتح نافذة حين يكون ذلك ممكنًا ل

 

إذا كان ذلك ممكنًا، قدم الرعاية ألية حيوانات أليفة في المنزل أو في مكان العيش المشترك حين يكون الشخص الذي تقدم له الرعاية في  

 حالة حجر أو عزل.
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 التنظيف والتطهير
 

على األسطح المختلفة. تشير األدلة إلى أنه يستطيع أن يعيش على األغراض  19-ال نعرف بالضبط المدة التي يعيش فيها فيروس كوفيد

- واألسطح من بضع ساعات إلى أيام، وذلك يتوقف على نوع السطح. ليس مؤكدًا إلى أي مدى تلعب األسطح الملوثة دوًرا في نشر كوفيد

19 . 

 

قاربة حذرة حين يكون شخص مريض متواجدًا في المنزل. نظّف وطّهر بصورة متكررة األسطح واألغراض التي تلمس يوصى بإتباع م

 كثيًرا، بما في ذلك:

 

 المراحيض  •

 لوحات المفاتيح  •

 مقابض األبواب •

 الطاوالت بجانب األَسرة  •

 أجهزة التحكم في التلفاز •

 حاويات الغسيل  •

 الهواتف واألجهزة اللوحية  •

 

( أو محلواًل مبيًضا مخففًا للتطهير. اتبع دائًما التعليمات DINات معتمدة لألسطح الصلبة تحتوي على رقم هوية أدوية )استخدم مطهر

 الخاصة بالتداول الصحيح للمبيض المنزلي )الكلور(. 

 

 استخدم حاويات منفصلة ذات بطانة بالستيكية تعمل بدون لمس، مثل صندوق قمامة، لما يلي:

 

 الكمامات الطبية المستخدمة وغيرها من البنود الملوثة التي يتم التخلص منها •

 المالبس المتسخة الملوثة، بما في ذلك الكمامات غير الطبية •

 

 رعاية طفل  
 

األطفال في  . إذا كان األمر كذلك، امنعه من مشاركة األغراض مع 19-أو قد يكون مصابًا بكوفيد 19-ربما تكون ترعى طفاًل أصيب بكوفيد

 األسرة، مثل: 

 

 اللعب  •

 زجاجات الرضاعة •

 البطاطين  •

 اللهاية/السكاتة •
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في حليب الثدي. ينبغي أن تستمري في تقديم حليب الثدي ألنه يوفر الكثير من المنافع   19-لم يتم العثور على الفيروس الذي يسبب كوفيد

 الصحية لطفلك.

 

 سنوات ارتداء كمامة إذا: 5و 2امات. قد يستطيع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ينبغي على األطفال دون سن الثانية ارتداء كمال 

 

 كانوا خاضعين إلشراف  •

 كانوا يستطيعون تحملها  •

 كانوا يستطيعون ارتداءها وخلعها  •

 

 الكبار.سنوات ارتداء الكمامات في نفس المواقف أو البيئات مثل  5ينبغي على األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

 

 مراقبة األعراض والسعي للحصول على الرعاية الطبية
 

 راقب األعراض الجديدة أو المتفاقمة في:

 

 الشخص الذي تقدم له الرعاية  •

 اآلخرين في األسرة •

 نفسك •

 

 أو رقم الطوارئ المحلي إذا كان الشخص الذي تقدم له الرعاية يعاني من أعراض حادة، مثل:  911اتصل بـ 

 

 في التنفسصعوبة كبيرة  •

 ألم أو ضغط في الصدر •

 حدوث تشوش مفاجئ  •

 صعوبة في االستيقاظ   •

 

قد يحتاج الشخص الذي تقدم له الرعاية أن يترك المنزل أو مكان العيش المشترك للسعي للحصول على الرعاية الطبية. تأكد من إخطار  

 . 19-أو قد يكون مصابًا بكوفيد 19-بكوفيدمشغّل اإلسعاف والمستشفى بأن الشخص الذي تقدم له الرعاية مصاب 

 

 تستخدم وسائل المواصالت العامة للحصول على الرعاية الطبية.  ال  إذا كان ذلك ممكنًا،

ينبغي على شخص سليم واحد فقط أن يقود الشخص المريض. ينبغي على الشخص المريض أن يجلس في المقعد الخلفي بالسيارة، وفي أبعد  

 ق. ابق على كل نوافذ السيارة مفتوحة إذا كان ذلك ممكنًا وآمنًا.مكان ممكن عن السائ
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تأكد من أن كل الركاب يرتدون كمامات طبية. إذا لم تكن متاحة، ينبغي بداًل من ذلك ارتداء كمامات غير طبية جيدة الصنع ومناسبة من  

 حيث المقاس. 

 

 دي كمامة.إذا كان الشخص المريض يتنفس بصورة جيدة، ينبغي أيًضا أن يرت

 

 مدة الحجر
 

 قد تحتاج أن تدخل الحجر وتراقب األعراض لديك:

 

 وبعد آخر يوم تعرض للشخص الذي في عزل  •

 وفقًا لنصيحة هيئة الصحة العامة المحلية •

o 19-ابلغ هيئة الصحة العامة المحلية إذا كنت أنت أو أي أحد من أفراد أسرتك قد حصلتم على اللقاح ضد كوفيد. 

 

. اتبع التعليمات من 19-قد تكون هناك اشتراطات مختلفة للحجر إذا كنت أنت أو أي أحد من أفراد أسرتك قد حصلتم على اللقاح ضد كوفيد

 هيئة الصحة العامة المحلية. 

 

 إذا بدأت في إظهار إعراض: 

 

 اعزل نفسك على الفور من اآلخرين •

 ارتد كمامة طبية  •

o  كمامة غير طبية جيدة الصنع ومناسبة من حيث المقاسوإذا لم تكن متاحة، ارتد 

 اتصل بهيئة الصحة العامة المحلية أو مقدم رعايتك الصحية للحصول على المزيد من التعليمات  •

 

 

أو   1-833-784-4397للحصول على المزيد من المعلومات: على  Canada.ca/coronavirus 

ID 04-04-02  27.07.27/ التاريخ 
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