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قد يتعرض المسافرون من مناطق معينة من العالم وإليها إلى خطر متزايد .تفضل بزيارة  wwwnc.cdc.gov/travelلالطال على أحدث
إرشادات السفر المُقدمة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (.)CDC

كيف أقي نفسي من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد؟
إذا كنت ستسافر للخارج ،فاتبع اإلرشادات المُقدمة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها.wwwnc.cdc.gov/travel :
تساعد الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع انتشار األنفلونزا ونزالت البرد أيضً ا في الوقاية من فيروس كورونا:
•

اغسل يديك كثيرً ا بالماء والصابون .إذا لم يكن ذلك متاحً ا ،فاستخدم معقمًا لليدين يحتوي على الكحول

•

تجنب لمس عينيك ،أو أنفك ،أو فمك إذا لم تكن يداك مغسولتين

•

تجنب االتصال الوثيق بالمرضى

•

مريضا وتجنب االتصال الوثيق باآلخرين
ابق في المنزل إذا كنت
َ

•

قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس بمنديل ورقي ،ثم تخلص
منه .إذا لم يكن معك منديل ورقي ،فيمكنك السعال في كوعك.

•

احرص على تنظيف األشياء واألسطح التي تلمسها كثيرً ا وتطهيرها.

ال تتوفر أيّة لقاحات حاليًا للوقاية من اإلصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

كيف يتم العالج من فيروس كورونا المستجد؟
ال توجد حاليًا أيّة أدوية معتمدة خصي ً
صا للعالج من فيروس كورونا .يتعافى معظم األشخاص الذين يعانون من مرض فيروس كورونا
الخفيف دون عالج عن طريق تناول الكثير من السوائل والراحة وتناول أدوية تسكين األلم والحمى .ومع ذلك ،تصاب بعض الحاالت
بالتهاب رئوي وتتطلب الرعاية الطبية أو العالج في المستشفى.

للمزيد من المعلومات:

www.healthoregon.org/coronavirus
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