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تتوفر هذه النشرة اإلخبارية باللغات األمهرية والعربية والفرنسية والكريولية الهايتية واإلندونيسية والخميرية والكورية والبرتغالية والروسية والصينية
ال َمبسّطة واإلسبانية والفيتنامية على https://bit.ly/CRPNnewsletter.
لطلب نسخ مطبوعة مجانية ،قم بزيارةhttps://bit.ly/PHPMaterials :أو ترك رسالة على رقم .202-924-6203

رزنو (ديفبك (91-

رزنو ةحالبيااة

وجلا
جرعات الاا
مع تغير فيروس كوفيد ،04-يتم تطوير اوفل
اإلنفلونزا كل عام للحماية من سالالت أو
رلح لقاح
جااخ تحديث
معززة يتم
عا أو
للحماية من سالالت أو أنواع جديدة من كوفيد.04-
أنواع األنفلونزا المتوقع أن تكون األكثر شيو ً
خطورة .
لتحديث مناعتك ،من المهم الحصول على لقاح سنوي لإلنفلونزا وجرعة لقاح معزز ضد كوفيد.04-
هذا يحميك من أنواع الفيروسات األحدث واألكثر عدوى.نعم ،يمكنك الحصول على كال اللقاحين في نفس الوقت .

https://bit.ly/COVIDvaxPHL

https://bit.ly/FluPHL

اتصل على رقم  ،202-352-2955اضغط  6للترجمة الفورية بلغتك ،اضغط  2للغة اإلسبانية .اتصل على رقم
 100للحصول على مساعدة بشأن خدمة ترحيل االتصاالت/المبرقة الكاتبة .

أل
ا
اثكأل ةللسا
اثعويش
رلنذة للإلي ةرلب يسنت (للغب )؟
• تحتاج الفيروسات إلى صنع نسخ من نفسها للبقاء على قيد الحياة.
• في بعض األحيان ،تحتوي هذه النسخ على طفرات أو تغييرات صغيرة تجعل الفيروس أكثر أو أقل
خطورة.
ةل سبجشباي رزنو ةحالبيااة أي ديفبك91-ل بضًن؟
• ال ،إذا شعرت بالمرض بعد فترة وجيزة من الحصول على لقاح ،فقد يكون هذا بسبب:
 )1أنت تعاني من آثار جانبية طبيعية للقاح
 )2تعرضت لفيروس قبل أن يتم تطعيمك.
رلنذة ال باةل لشض ةرانس بل ضين لشك لطشبلهم لنردنلل؟
• ال يوجد لقاح فعال بنسبة  ،٪022يمكنك التطعيم وتظل مريضاً.
• ومع ذلك ،فإن التطعيم يقلل من االحتمال بأن تصاب باألنفلونزا أو كوفيد 04-ومن االحتمال بأن ينتهي بك
األمر في المستشفى أو تموت ،إذا ما مرضت.

كوفيد 91-واإلنفلونزا
كل من اإلنفلونزا وكوفيد 04-هي فيروسات تنفسية تؤثر على رئتيك وتنفسك .كالهما ينتشر من شخص آلخر بطرق
ضا مماثلة.
مماثلة ويسبب أعرا ً
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من المتوقع أن تتحور جميع الفيروسات أو تتغير بمرور الوقت .
•

•

يحدث كوفيد 04-بسبب فيروس كورونا
ضا باسم سارس-كوف-
 ،2204المعروف أي ً
.2
من المتوقع أن تتطور سالالت أو أنواع
مختلفة من كوفيد 04-مع تغير الفيروس
بمرور الوقت.

•

•

هناك نوعان رئيسيان من فيروس اإلنفلونزا:
اإلنفلونزا أ واإلنفلونزا ب.
من المتوقع أن تكون سالالت أو أنواع مختلفة
من اإلنفلونزا أ واإلنفلونزا ب شائعة كل عام .

ةرسلي

سا موسميًا ،على غرار األنفلونزا.
من المحتمل أنه بمرور الوقت سيصبح كوفيد 04-فيرو ً
•

الرذاذ التنفسي هي قطع صغيرة جدًا من الفيروس ،أو جزئيات
شخص ما،
الفيروس .يبقى الرذاذ التنفسي في الهواء عندما يزفر
ٌ
وشخص آخر يمكن أن يشهق ويصاب بالعدوى.
ٌ

•

يلمس الناس شيئًا متواجد عليه الفيروس ،ثم يتعرضون للفيروس عن
طريق لمس وجوههم.

•

قد ال يشعر األشخاص المصابون بكوفيد 04-أو األنفلونزا بأنهم مرضى لعدة أيام .خالل ذلك
الوقت ،يمكنهم نشر المرض لآلخرين قبل أن يعرفوا أنهم مرضى.

؟ه اوب

قي ذلا نم

من المرجح أن يمرض بعض األشخاص بشدة إذا أصيبوا بكوفيد 91-أو األنفلونزا:
• البالغون الذين تبلغ أعمارهم  32عا ًما أو أكثر
• الرضع واألطفال الصغار
• األشخاص الذين يعانون من بعض الحاالت الطبية
• األشخاص الحوامل
لذد أن ةألعصنص ةألخإلنء في أي عل بلدن أن بل ضية لعدل صطب لن ديفبك ،91-يبلم
ازبهم إرى ةرلسلعلى يأإلبناًن بليلين لن لضنعلنت فب يس ديفبك.91-

دبر بالع
ةرلب يس

اوفرش اووقيلش ااويراا
هل تحتاج إلى مساعدة في أزمة الصحة العقلية؟ اتصل بالرقم 3992-352-202
لخدمات الصحة العقلية واإلدمان ،اتصل بالرقم 555-292-2322
للليو  ،7/42ةرل جلا ةرعليبا للنإلا
الفحص والموارد الصحية السلوكية المجانية على اإلنترنت في HealthyMindsPhilly.org
ةر جنء ةرليةخل لشان .
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في معظم الحاالت ،يمكن للقاحات أن تمنع اإلصابة بمرض خطير والوفاة من كوفيد 91-أو
األنفلونزا.
للوقاية من كوفيد 91-أو األنفلونزا أو فيروسات الجهاز التنفسي األخرى:
عا داخل األماكن العامة المزدحمة
• ارتدي قنا ً
• أقنعة مجانية https://bit.ly/FreeN95s
كثيرا ولمدة  22ثانية على األقل.
• اغسل يديك
ً
• استخدم معقم اليدين إذا لم يكن الصابون والماء متاحين .اعطس أو اسعل في مرفقك ثم نظف
يديك.
ضا.
• ابق في المنزل إذا كنت مري ً

ةلااا اويوش

ةري نبا لن
ةألل ةض

اوزألرم
؟ياكت ا

ليس لكل من اإلنفلونزا وكوفيد 04-أي أعراض أو أعراض خفيفة أو شديدة أو يمكن أن تؤدي
إلى الوفاة.
أعراض كوفيد 04-واإلنفلونزا متشابهة ويمكن أن تشمل:
• الحمى أو الرجفة
• سعال أو التهاب في الحلق
• صعوبة في التنفس
• اإلرهاق أو آالم العضالت أو آالم الجسم
• سيالن أو انسداد في األنف
• الصداع القيء أو اإلسهال
• تغير في أو فقدان لحاسة التذوق أو الشم
 تلك هي األعراض األكثر شيوعا ً عند اإلصابة بفيروس كوفيد.04-
ال يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا باألنفلونزا أو كوفيد 91-فقط من األعراض .هناك حاجة إلجراء
شخص ما مصابًا باألنفلونزا ،أو كوفيد 91-أو ربما كالهما.
االختبار لمعرفة ما إذا كان
ٌ
• احصل على اختبارات كوفيد 04-مجانًا ،حتى لو لم يكن لديك تأمين
على الرابطhttps://bit.ly/PHLTestingSites:
• يتعين على شركات التأمين الصحي سداد  5اختبارات منزلية شهريًا:
https://go.cms.gov/3Lqo0Yk

ةألع ةض

ةالصللن
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قم بإجراء اختبار سريع لفيروس كوفيد:04-
• إذا كانت النتيجة إيجابية :ابق في المنزل لمدة  2أيام وانعزل أو ابتعد عن اآلخرين
في منزلك.
• إذا كانت النتيجة سلبية :ابق في المنزل لمدة  29ساعة على األقل بعد زوال الحمى،
باستثناء الحصول على الرعاية الطبية أو الضروريات.
يمكن لمعظم الناس عالج أنفسهم في المنزل:
• ةسل و  -أعط جسدك فرصة لمكافحة العدوى.
• طي جسكك  -اشرب الكثير من الماء والعصير والشاي
والحساء .تجنب المشروبات السكرية.
• لكةيى  -بدون وصفة طبية يمكن أن تساعد األدوية في
عالج بعض األعراض.

لنذة للشل إذة عش ت
لنرل ض

ضا لخطر المضاعفات.
إذا كنت معر ً
ةلخل للزكم ةر عنبا
إذا كانت لديك أسئلة حول األعراض أو إذا كنت تريد معرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على
ةرخإلبا
األدوية المضادة للفيروسات.
من المهم أن يكون لديك مقدم رعاية أولية تثق به لإلجابة على أسئلتك ومساعدتك على البقاء
بصحة جيدة.
ً
• ال بأس أن تجرب أكثر من واحد ،لتجد واحدا تحبه.

ةلإلز عن لايك
استخدم مكتشف الرعاية األولية : www.phila.gov/primary-careللعثور على رعاية صكلا لإللخ يل ق لخ
طبية مجانية أو منخفضة التكلفة.
• البحث حسب اللغة والموقع والتخصص والمزيد .
رلابك لن ةرلشبيلنت
فيروس كورونا (كوفيدwww.phila.gov/COVID; :)04-
اإلنفلونزاhttps://bit.ly/FluPHL :
للحصول على تفسير ،تواصل مع مركز االتصاالت التابع لوزارة الصحة العامة في فيالدلفيا على الرقم .202 352-2955 :اضغط رقم
 6للغتك ،اضغط رقم  2للغة اإلسباني وقم باالتصال على رقم  100للحصول على مساعدة بشأن خدمة ترحيل االتصاالت/المبرقة الكاتبة.

فبالق عبى ةلخنل!
قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت علىhttps://bit.ly/PDPHPreparednessOutreach
للحصول على نسخ مطبوعة من هذه النشرة اإلخبارية أو األسئلة أو المشكالت المتعلقة بالترجمة؛ قم بمراسلتنا عبر البريد
اإللكتروني على  PublicHealthPreparedness@phila.govأو-اترك رسالة على

. )292(921-6193بسشكان أن البزى كك!

اشترك في علدا ع دنء ةالسلجنلا ةرلجللشبا على الموقع
 http ://bit.lyphlclcommunityresponseللحصول على معلومات الصحة العامة األساسية
لتمريرها إلى العائلة واألصدقاء والجيران .ةلق في ألنن!

