
 
 19-أعراض كوفيد
د الشائعة  19-تتشابه أعراض كوفيد ي ذلك اإلنفلونزا ونزالت البر

قد تختلف األعراض من . مع أمراض تنفسية أخرى، بما ف 
ي آخرون من أعراض أشد.  شخص إىل آخر

ي البعض من أعراض طفيفة بينما يعان 
 . وقد يعان 

 
 :الرئيسية 19-تشمل أعراض كوفيد

 
 الحىم أو القشعريرة  •
 سعال •
 فقدان حاسة الشّم أو التذوق •
س  •

ّ
ي التنف

 صعوبة ف 
 

 : وهناك أعراض أخرى قد تشمل
 

 التهاب الحلق  •
 فقدان الشهية •
 وهٌن أو تعب شديد  •
 صداع •
 آالم جسدية •
 شعور بالغثيان أو التقيؤ  •
 إسهال  •

 
ا تكون األعراض لدى األشخاص المصابي   بكوفيد

ً
 خالل أيام قليلةطفيفة،  19- أحيان

ً
تتشابه األعراض . ولكنها قد تسوء فجأة

 . لدى األطفال مع األعراض لدى البالغي   ولكنها أخّف 
 

ي بريتش كولومبيا مكافحةاألعراض عىل موقع مركز  ، ُيرجر زيارة صفحة19-لمعرفة المزيد عن أعراض كوفيد
 .  األمراض ف 

 إذا كانت لديك أعراض 

ي من أعراض كوفيد
ي ألعراض كوفيد استخدم  ،19-إذا كنت تعان 

ي بريتش كولومبيا 19-أداة التقييم الذان 
لمساعدتك عىل     ف 

 .تحديد ما إذا كنت بحاجة إىل مزيد من التقييم أو للخضوع للفحص
 

ي بريتش   إذا كنت بحاجة إىل الخضوع للفحص، ُيرجر زيارة صفحة
ي موقع مركز مكافحة األمراض ف 

الخضوع للفحص ف 
 . بالقرب منك 19-إليجاد مركز لجمع العينات الخاصة بكوفيد كولومبيا

 
لمعرفة المزيد عن العزل  . اآلخرين كما هو مرّجحإىل  19-عليك عزل نفسك أثناء انتظارك لنتيجة الفحص حت  ال تنقل كوفيد

ي وَمن عليه الخضوع له واالنتهاء منه، انظر
ي وكوفيد الذان 

 . 19-العزل الذان 
 

ا وكيفية منع انتشار 
ً
المرض وما عليك فعله إذا احتجت للرعاية الطبية، ُيرجر  لمعرفة المزيد عما عليك فعله إذا كنت مريض

ي بريتش كولومبياصفحة : زيارة
ا عىل موقع مركز مكافحة األمراض ف 

ً
 . إذا كنت مريض
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ي حاالت أخرى  19-راض المرتبطة بكوفيد بعض األع
صبت . شائعة ف 

ُ
لمزيد من المعلومات حول ما يمكنك فعله إذا أ

 : بأعراض، انظر
 

د  •  نزالت البر
 عاًما أو أقل 11لقشعريرة لدى البالغي   من العمر الحىم أو ا •
 عاًما أو أكب   12الحىم أو القشعريرة لدى البالغي   من العمر  •
س لدى ال •

ّ
ي التنف

 عاًما أو أقل 11بالغي   من العمر مشاكل ف 
س لدى البالغي   من العمر  •

ّ
ي التنف

 عاًما أو أكب   12مشاكل ف 
 

ل 19-يمكنك التعامل مع العديد من األعراض الشائعة لكوفيد ي المب  
ب الكثب  من السوائل، وانعم  . ف  ات  اشر بالراحة لفب 

 .طويلة، واستخدم أجهزة ضبط الرطوبة أو استحّم بماٍء ساخن لتخفيف السعال أو التهاب الحلق 
 

 عىل اإلصابة بمشكالت طبية أخرى وقد تحتاج لطلب الرعاية الطبية
ً
ا مما إذا  . قد تدل بعض األعراض أيضا

ً
إن لم تكن متأكد

م الرعاية الصحية المتابع لك أو بالرقمكان عليك التوّجه لطلب الرعاية الطبية أو الخ 
ّ
.  8-1-1 ضوع للفحص، فاتصل بمقد

ي عليك التوّجه لطلب الرعاية الطبية الطارئة، من خالل االتصال بالرقم  
، أو الذهاب إىل أقرب قسم للطوارئ إذا  9-1-1ينبغ 

ي ال 
س، أو ألم شديد ف 

ّ
ي التنف

ي من صعوبة شديدة ف 
صدر، أو يستفيق بصعوبة، أو يشعر  كنت أنت أو كان شخٌص ترعاه يعان 

 .باالرتباك، أو يفقد وعيه
 

ق بالصحة العامة، ُيرجر االتصال بـ 
ّ
ي أي  ( 8-1-1)من خالل الرقم  HealthLinkBCإذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف تتعل

ف 
 أو نهاًرا

ً
ن من . وقت، ليال

ّ
ي التنفس، أو لم تتمك

ا توّجه  إذا وجدت صعوبة ف 
ً
ء، أو شعرت أن حالتك ساءت جد ي

ب أي شر شر
ي أحد مراكز الرعاية العاجلة واألّولية أو قسم الطوارئ

صبت أنت أو شخٌص ترعاه بآالم . لطلب الرعاية الصحية العاجلة ف 
ُ
إذا أ

س أو نزيف حاد، اتصل بالرقم 
ّ
ي التنف

ي الصدر أو صعوبة ف 
ي منطقت 9- 1- 1ف 

ي للطوارئ ف 
ّ

 .ك عىل الفورأو بالرقم المحىل

انية ذات األولوية
ّ
 إذا كنت من الفئات السك

وس كورونا من تلقاء أنفسهم  خطورة قد يزيد   إال أن خطر اإلصابة بمضاع . يتعاف  معظم الناس من فب 
ّ
فات أو مرض أشد

انية ذات األولوية، وقد تكون . لدى بعض األشخاص بسبب حاالت صحية أخرى
ّ
هناك حاجة  ُيسىّم هؤالء بالفئات السك

 . إلجراءات وقائية وعالجية معّينة للمحافظة عىل سالمتهم
 

انية ذات األولوية 
ّ
 (: واألكب  عرضة لإلصابة)لمعرفة المزيد من المعلومات حول الفئات السك

 
ي بريتش كولومبيا •

 الفئات السكانية ذات األولوية : مركز مكافحة األمراض ف 
وس كوفيد: الهيئة الكندية للصحة العامة •  عرضة لإلصابة وفب 

انية األكب 
ّ
 ( PDF 335KB) 19-الفئات الُسك

ة لإلصابة بحاالت حادة من كوفيداألشخاص الم: الهيئة الكندية للصحة العامة •  19-عّرضون بدرجة كبب 

 
ا
 إذا كنِت حامل

ي ذلك شأن .  19-ال يزيد الحمل من خطر اإلصابة بكوفيد
ي شأنهن ف 

بع النساء الحوامل إرشادات العزل الذان 
ّ
ي أن تت

ينبغ 
ي المجتمع المحىلي 

م ال. الجميع ف 
ّ
ي مع مقد

ن 
ّ
ي أن تتحد

ة الحمل، ينبغ  رعاية الصحية المتابع لِك وأن  إذا مرضِت خالل فب 
 .19-تخضغي لفحص كوفيد

 
 : من خالل  19- يمكنِك معرفة المزيد حول الحمل ومرض كوفيد

 
ي بر  •

 والحمل  19-كوفيد: يتش كولومبيامركز مكافحة األمراض ف 
ي بريتش كولومبيا، معلومات حول كوفيد •

 (األسئلة الشائعة)للمريضات   19- مستشف  النساء ف 
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أو وحدة الصحة العامة المحلية   www.HealthLinkBC.ca/healthfilesيُرجى زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
للحصول على المشورة والمعلومات الصحية حول الحاالت غير الطارئة في مقاطعة بريتش كولومبيا تفّضل بزيارة  . األقرب إليك

www.HealthLinkBC.ca  تتوفر خدمة  . 7-1-1للصّم وضعاف السمع، يرجى االتصال بالرقم (. مجانًا) 8-1-1أو اتصل بالرقم
 . لغة عند الطلب  130الترجمة بأكثر من 

وس كورونا : حكومة كندا • PDF ) نصيحة لألمهات:  والحمل والوالدة ورعاية المواليد( 19-كوفيد)مرض فب 
355KB) 

 19-أسئلة شائعة حول كوفيد

 : ، انظر19- لمعرفة المزيد من المعلومات حول األعراض واألسئلة الشائعة األخرى حول كوفيد
 

ي بريتش كولومبيا •
 19-أسئلة شائعة حول كوفيد: مركز مكافحة األمراض ف 

وس كورونا : الهيئة الكندية للصحة العامة •  األعراض والعالج(: 19- كوفيد)مرض فب 
 

، انظر  19-لمزيد من المعلومات حول كوفيد شتك ومجتمعك المحىلي
ُ
وس كورونا وكيفية حماية نفسك وأ - كوفيد)مرض فب 

91) . 
 
 

 2020كانون األول /ديسمبر  17 : آخر تحديث

مة أعاله مأخوذة بترّصف من صفحة
ّ
ي بريتش كولومبيا حول كوفيد المعلومات المقد

مركز   19- مركز مكافحة األمراض ف 
ي بريتش كولومبيا

ي  صفحة األعراض: مكافحة األمراض ف 
ي جرى االطالع عليها ف 

  2020كانون األول /ديسمبر  17، الت 
وس كورونا : الهيئة الكندية للصحة العامةوصفحة  ي   األعراض والعالج(: 19-كوفيد)مرض فب 

ي جرى االطالع عليها ف 
  21الت 

 .2020نيسان /أبريل
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