األعراض الرئيسية للمرض
حىم (فوق  38درجة مئوية)
شعور بالقشعريرة
سعال
صعوبة يف التنفس
ّ
التذوق
فقدان حاسة الشم أو
أعراض أخرى
التهاب الحلق
فقدان الشهية
صداع
آالم جسدية
التعب أو اإلرهاق الشديد
شعور بالغثيان ى
والقء
ي
إسهال

اليوم
الصح
الفحص
ي
ي
كيف تترصف
إذا أجبت بنعم عىل واحد أو ر
أكث من هذه األعراض:
صح.
ابق يف المنل واخضع لتقييم
ي
اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو بالرقم  1-1-8بخصوص أعراضك والخطوات التالية.
كيف تترصف
إذا أجبت بنعم عىل واحد من األعراض:
ابق ف المنل ى
حت تشعر بتحسن.
ي
إذا أجبت بنعم عىل  2أو ر
أكث من هذه األعراض:
ابق يف المنل لمدة  24ساعة.
صح؛ اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو بالرقم 1-1-8
إذا لم تتحسن األعراض أو ساءت ،اخضع لتقييم
ي
بخصوص أعراضك والخطوات التالية.

الدول:
السفر
ي
هل عدت من سفر خارج كندا خالل األيام
الـ 14الماضية؟

كيف تترصف
اذا أجبت بنعم:

ى
الذات
الصح
يتعي عىل جميع الطالب والموظفي الذين سافروا خارج كندا الخضوع للحجر
ي
ي
ً
لمدة  14يوما بعد الوصول بموجب أوامر المقاطعة والحكومة الفيدرالية.
يتضمن ذلك الطالب القادمي للدراسة من الخارج .يجب عىل الطالب القادمي من خارج كندا أن
يخططوا للوصول إىل كندا قبل أسبوعي عىل األقل من موعد التحاقهم بالمدرسة ى
لاللنام بأوامر
ى
الذات .تتوفر معلومات إضافية هنا.
الصح
الحجر
ي
ي

المخالطة الوثيقة
هل اتصلت بك دائرة الصحة العامة وأبلغتك
بأنك كنت عىل اتصال وثيق بشخص تم تأكيد
إصابته بكوفيد19-؟

كيف تترصف
اذا أجبت بنعم:

ى
الت زودتك بها دائرة الصحة العامة.
ى
يرج اتباع التعليمات ي

يمكنك االتصال بالرقم  1-1-8يف أي وقت للحصول عىل نصائح حول ما تشعر به وماذا يجب أن
تفعل بعد ذلك .انتبه لما تشعر به .إذا أصبح تنفسك ر
أكن صعوبة ،أو لم يعد بإمكانك رشب أي
ً
ر
شء أو شعرت بأن حالتك تزداد سوءا ،اطلب الرعاية الطبية العاجلة يف عيادة الرعاية العاجلة أو
ي
قسم الطوارئ.
ى
الذات ىلنيتش كولومبيا  .إذا كانت لديك أي أسئلة ،أو إذا ساءت األعراض ،اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع
تحقق من أعراضك باستخدام أداة التقييم
ي
يرج زيارة الموقع  www.bccdc.caإذا ظهرت عليك أعراض شديدة ،مثل صعوبة
لك ،أو اتصل بالرقم  .1-1-8لمزيد من المعلومات حول كوفيد ،19-ى
التنفس (مثل أن تجد صعوبة يف التنفس أو التحدث بكلمات مفردة) أو ألم يف الصدر ،اتصل بالرقم  1-1-9أو اذهب إىل أقرب قسم طوارئ.

يرج مراجعة أعراض كوفيد 19-الخاصة بمركز مكافحة األمراض يف بريتش كولومبيا  BCCDCبانتظام للتأكد من أن القائمة محدثة.
ى

