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    الوضع الحالي
ن  إوبالنتیجة ففي ھیوستن، كما ارتفعت الحاالت الجدیدة الیومیة،  19-ارتفع معدل المصابین بفیروس كوفیدلقد  •

 نذ الزیادة التي شھدناھا في الصیف. م ،ألول مرةو كثرأأصبح  دخول المستشفیات
،  یةالداخل ماكناأل عندما یقضي الناس وقتًا أطول فيوذلك ، موسم العطالت في خاصة مع دخولناو، مقلق ھذا أمر •

 تقلیدیا.  العائلة واألصدقاءجتمع تحیث 
 إلبقاء الشركات والمدارس مفتوحة وحمایة السكان المعرضین للخطر.      ،لدینا القوة والمسؤولیة للعمل معًا •
ات (التحالیل  االجتماعي وغسل الیدین والقیام باالختبارتباعد ارتداء األقنعة والحفاظ على العلى الجمیع یجب  •

  .  ال ینبغي أن ننسى ،نتوقفال ینبغي أن  )المطلوبة

 السلوكیات الوقائیة

 لحمایة بعضنا البعض، نحتاج إلى القیام بھذه األشیاء البسیطة على النحو المبین في حملة "أفضل. معاً":  •
o ثانیة على األقل   20بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة  اغسل یدیك 
o  ً  یغطي فمك وأنفك ارتِد قناعا
o ال تقل عن ستة أقدام من األشخاص اآلخرین مسافة اجتماعیة ىحافظ عل 
o  واعزل نفسك إذا جاءت النتیجة إیجابیة. لالختباراخضع 

 معاً، یمكننا وضع ھیوستن على طریق التعافي. شكراً لك على جعل مدینة ھیوستن "أفضل. معاً".  •

 إجراء االختبار

 یتیح لك إجراء االختبار حمایة عائلتك وأصدقائك ومجتمعك. •
 االتصال وكسر سالسل االنتقال.   لتتبعیوفر االختبار ألخصائیي الصحة العامة الفرصة   •
 .  مجاني وسریع وآمنإن إجراء االختبار في المواقع التابعة إلدارة الصحة في ھیوستن  •
 ، في غضون أربعة أیام. وتأتي نتائج المختبرات، في المتوسط قصیرةإن أوقات االنتظار  •
 الختبار في المواقع التابعة إلدارة الصحة في ھیوستن إثبات اإلقامة أو الجنسیة أو التأمین. ال یتطلب إجراء ا •
 Public» (ةالعام مسؤولیة) ضد المھاجرین في تقییم «الCOVID-19( 19-لن یتم احتساب خدمات كوفید •

Charge  .( 
أعراض وتنتظر نتائج االختبار، یجب أن تتصرف كما لو كنت مصاباً أي من أجل سالمة من حولك، إذا كانت لدیك  •

 بالفیروس عن طریق عزل نفسك في المنزل.   
إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة، ومن أجل حمایة أحبائك، اعزل نفسك ودع أولئك الذین كنت على اتصال وثیق  •

 ن تلقیك نتیجة إیجابیة في اختبارك.  معھم لفترة طویلة ع

 موسم االنفلونزا

 ).COVID-19( 19-یختلف موسم اإلنفلونزا ھذا العام بسبب كوفید •
في نفس الوقت، وھو أمر خطیر بشكل خاص على كبار السن   19-یمكن أن یصاب الناس باإلنفلونزا وكوفید •

 قاسیة. واألشخاص الذین یعانون من ظروف صحیة 
 .  19-یزداد إشغال المستشفیات في كل موسم إنفلونزا، مما سیجھد قدرة المستشفى على رعایة مرضى كوفید •
 ، یوجد لقاح ضد اإلنفلونزا.19-فیدبینما ال یوجد لقاح حالیاً لكو •
 اآلن ھو الوقت المناسب لكل شخص یبلغ من العمر ستة أشھر أو أكبر للحصول على لقاح األنفلونزا.   •
 من مسؤولیتنا المساعدة في حمایة الكبار والصغار في مجتمعاتنا. •
 یتوفر اللقاح في معظم الصیدلیات ومحالت البقالة ومكاتب األطباء والعیادات.  •
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للعثور على مركز   1-1-3مراكزھا الصحیة. اتصل بالرقم   برسوم مخفضةتقدم إدارة الصحة في ھیوستن اللقاح  •
 قریب منك.

 خالل فترة األعیاد للسالمة العامة صائحن

 ).COVID-19( 19-یختلف موسم اإلنفلونزا ھذا العام بسبب كوفید •
شخص مصاب بالفیروس، فال تشارك في أي أنشطة   للتعامل مع أو تعرضت 19-إذا كنت قد أصبت بفیروس كوفید •

   .عیادو فعالیات خالل فترة األأ
 أسرتك. نطاق خارج فراداألتجنب التجمعات الشخصیة مع  •
  14ال یعیشون في منزلك، ففكر في تجنب االتصال بأفراد من خارج المنزل لمدة   رادأفإذا كنت تحضر تجمعًا مع  •

 یوًما قبل التجمع وبعده.
ذي یعتبر  الذین یعیشون في نفس المنزل فراد العائلة مع أوخاصة في المنزل المناسبات والعشاء  عزائم حضورقم ب •

 .العدوى مخاطر  من لتجنب التعرضمخاطر أقل 
تعد األنشطة الخارجیة أكثر أمانًا من األنشطة الداخلیة، ولكن ال یزال یتعین على الجمیع ارتداء قناع واالبتعاد مسافة  •

 ستة أقدام.  
االجتماعي عندما تكون في األماكن العامة وحول األشخاص الذین لیسوا من أفراد   التباعد قم بارتداء قناع ومارس •

 خدم معقم الیدین عندما ال یمكنك غسل یدیك بشكل متكرر.  األسرة. است
 بدالً من قضاء الوقت داخل المتجر.، اطلب البقالة عبر اإلنترنت واستفد من خدمة التوصیل من جانب الرصیف •
تجنب التسوق في المتاجر المزدحمة، وخاصة یوم الجمعة السوداء. ضع في اعتبارك االستفادة من التسوق عبر   •

 اإلنترنت.
  إذا كان یجب علیك التسوق في متجر، فاذھب إلیھ عندما یكون أقل ازدحاًما، وارتِد قناًعا، واترك مسافة اجتماعیة •

 .مناسبة

 تتبع االتصال

 . 19-اء انتشار كوفیدیساعد قیامك بالعمل مع متتبعي االتصال على حمایة عائلتك ومجتمعك عن طریق إبط •
إیجابیة، فسوف یتصل بك متتبع االتصال من قسم الصحة المحلي لدیك عبر الھاتف  19-إذا كانت نتیجة اختبار كوفید •

 أو البرید اإللكتروني أو برسالة نصیة. 
سیقوم متتبع االتصال بفحص صحتك ومناقشة من كنت على اتصال وثیق بھ ویطلب منك البقاء في المنزل لعزل   •

 فسك.ن
بعد ذلك، یتصل متتبع جھات االتصال باألشخاص الذین كنت على اتصال وثیق بھم لیسأل عما إذا كانت لدیھم  •

 أعراض ویقدم إرشادات حول االختبار والحجر الصحي. 
 لن یتم إعطاء اسمك لمن تحددھم على أنھم من قمت بالتواصل معھم بشكل وثیق. •
 ا من خالل تتبع جھات االتصال ألي غرض آخر.  ال یتم استخدام المعلومات التي یتم جمعھ •
 من المھم أن تكون قریباً من أداة تتبع االتصال ألن المعلومات ضروریة لوقف انتشار المرض.  •
 لن یطلب متتبعو جھات االتصال مطلقاً معلومات الضمان االجتماعي أو البنك أو بطاقة االئتمان الخاصة بك.   •
عندما تتلقى مكالمة أولیة من متتبع جھات اتصال في إدارة الصحة في ھیوستن، سیكون الرقم المعروض ھو  •

 Houstonل المعروض ھو  . إذا تلقیت مكالمة على ھاتف أرضي، فسیكون معرف المتص713.853.8700
Health 713-853-8700 . 

أو    35134ستأتي الرسائل النصیة اآللیة من أدوات تتبع جھات االتصال التابعة إلدارة الصحة في ھیوستن من  •
 . 39242أو  73940
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  ستأتي تقییمات البرید اإللكتروني اآللیة لتتبع جھات االتصال من إدارة الصحة في ھیوستن من  •
survey.com-houstonhealthdepartment@qualtrics . 

 الصحة النفسیة:

یقدم قسم الصحة في ھیوستن دعماً للصحة العقلیة من خالل خط مساعدة مجاني یعمل بھ متخصصون مدربون في   •
 الصحة العقلیة. 

  24أكتوبر إلى   1من   713.999.9442االتصال بخط المساعدة للصحة العقلیة على الرقم یمكن لألشخاص  •
 مساءً  11ظھراً وحتى الساعة  1دیسمبر، سبعة أیام في األسبوع من الساعة 

یعد خط المساعدة أداة رائعة لآلباء الذین یتعاملون مع ضغوط التعلم االفتراضیة ومقدمي رعایة األطفال والمقیمین  •
. ستتوفر مجموعات الدعم  19-على الخطوط األمامیة لكوفید COHرموز البریدیة اإلیجابیة العالیة وموظفي في ال

 االفتراضیة لآلباء قریباً جنباً إلى جنب مع مجموعات األدوات للمساعدة في التعامل مع الضغوط المستمرة للوباء.
 تتوفر الخدمات أیضاً باللغة اإلسبانیة. •

 دعم ما بعد االختبار

أسرتك إیجابیة وال تستطیع العمل، فإلیك المكان الذي یمكنك طلب إذا كانت نتیجة اختبارك أنت أو أحد أفراد  •
 المساعدة منھ: 

o  یقدم Houston Food Bank  باإلضافة إلى العدید من 19-خدمات للعائالت التي تأثرت بفیروس كوفید ،
م والمنتجات والوجبات الجاھزة. یوظف بنك الطعام في ھیوستن المواقع في المدینة التي توزع الطعا

 ومساعدة المرافق ومساعدة التأجیر.    SNAPمعتمدین یساعدون في تطبیقات  موظفین
o  یمكن أن تساعد Lone Star Legal Aid   لقة باإلخالء والعجز عن الدفع المتصلة  في المعلومات المتع

 ، وتعویضات البطالة، والمزایا العامة، وحاالت العنف المنزلي.   19-بفیروس كوفید
o   211 Texas / United Way HELPLINE      ھو خط مساعدة مجاني تدیرهUnited Way of Greater 

Houston    أیام في األسبوع، بالعدید من اللغات.    یقدم المتخصصون المدربون    7ساعة في الیوم،    24وذلك
 المعلومات واإلحاالت من مجموعة متنوعة من مؤسسات الخدمة االجتماعیة.  

 مسح اختبار الجسم المضاد 

 .   الجسم المضاد  مسح اختبار  طوعیاً  ) CDCتجري إدارة الصحة في ھیوستن ومراكز السیطرة على األمراض ( •
ستزور الفرق المكونة من موظفي إدارة الصحة في ھیوستن والمسعفین من قسم اإلطفاء في ھیوستن منازل تم  •

  األسرة اإلجابة على أسئلة المسح وتقدیم عینة دم.اختیارھا عشوائیاً في ھیوستن، وتطلب من أفراد  
، ولن نطلب مطلقاً معلومات مالیة أو معلومات الضمان  أفضل.   معاً  سیتم التعرف على الفرق من خالل قمصان   •

 االجتماعي. 
الثانیة في شتاء عام  سبتمبر، على أن تبدأ المرحلة  24إلى  8من المقرر أن تبدأ المرحلة األولى في الفترة من  •

2021 . 
 .  المنازل التي اقترحتھا الفرق ھي فقط المؤھلة للمشاركة، والمشاركة طوعیة  •
 باختیار المشاركة، ستقدم معلومات حیویة حول من تعرض للفیروس في الماضي.  •
المضادة، والبروتینات من خالل وجود األجسام  19-سیحدد المسح األشخاص المصابین في الماضي بفیروس كوفید •

  التي یصنعھا جھاز المناعة في الجسم لمكافحة العدوى. 
ال یحل اختبار األجسام المضادة محل االختبار الفیروسي لمسحة الفم أو األنف الذي یبحث عن العدوى الحالیة، وھو  •

 متاح في مواقع مجانیة عبر ھیوستن.

 المجتمع اإلسباني

mailto:houstonhealthdepartment@qualtrics-survey.com
mailto:houstonhealthdepartment@qualtrics-survey.com
mailto:houstonhealthdepartment@qualtrics-survey.com
mailto:houstonhealthdepartment@qualtrics-survey.com
https://www.houstonfoodbank.org/covid19/
https://lonestarlegal.blog/covid-19-eviction-resources/
https://www.unitedwayhouston.org/211/
https://houstonemergency.org/covid-19-antibody-testing-survey/
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ني من تأثیر فیروس كورونا أكثر من أي مجموعة أخرى بناًء على النسبة  یعاني سكان ھیوستن من أصل إسبا •
 المئویة للحاالت والوفیات.

 لن یسألك أي شخص من إدارة الصحة في ھیوستن عن جنسیتك أو حالة الھجرة الخاصة بك.  •
على بطاقة إقامة دائمة.  على حالة بطاقة اإلقامة الدائمة (الغرین كارد) أو طلب الحصول  19-ال یؤثر اختبار كوفید •

 لن یتم ترحیل األفراد غیر المسجلین إذا ثبتت إصابتھم.
 تجري إدارة الصحة في ھیوستن عملیة توعیة مستھدفة في المناطق األكثر تضرراً لتوفیر رسائل الوقایة والموارد.   •

 الشباب

 بة لوقف انتشار المرض.  یمكن للشباب المساعدة في تعافي االقتصاد من خالل اتخاذ االحتیاطات المناس •
 على الرغم من أن بعض المجتمع مفتوح، إال أنھ من السابق ألوانھ العودة إلى الحیاة الطبیعیة. •
یجب على الشباب، مثل أي أشخاص آخرین، تقلیل االتصال باآلخرین، وارتداء األقنعة وممارسة التباعد االجتماعي  •

 في األماكن العامة.  
 یمكنك ارتداء قناع وممارسة التباعد االجتماعي، فأنت بحاجة إلى المغادرة.إذا كنت في مكان ما وال  •
 حتى الشباب یمرضون بشكل خطیر ویتطلبون العالج في المستشفى؛ البعض یموتون.   •
على الرغم من أن معظم الشباب األصحاء یتعافون من المرض، إال أنھم قد ینقلونھ عن غیر قصد إلى األشخاص   •

 (بما في ذلك أفراد األسرة) الذین قد یعانون من عواقب وخیمة، بما في ذلك الموت. 

 19-حول فیروس كوفید

) ھو مرض تنفسي ینتشر بشكل أساسي بین األشخاص الذین ھم على اتصال  19-مرض فیروس كورونا (كوفید •
 وثیق (حوالي ستة أقدام) عندما یسعل أو یعطس شخص مصاب. 

 أو دواء محدد لمساعدة المرضى. 19-ال یوجد لقاح للوقایة من كوفید •
وضیق التنفس. تشمل األعراض األخرى آالماً في الحمى والسعال  19-تشمل األعراض الرئیسیة لفیروس كوفید •

العضالت والجسم، وصداعاً، وفقداناً للتذوق أو الشم، والتھاب الحلق، واحتقان أو سیالن األنف، والغثیان أو القيء،  
 واإلسھال. 

 إذا كانت لدیك ھذه األعراض، ابق على بعد ستة أقدام على األقل من اآلخرین واتصل بطبیبك.  •
 من أعراض خفیفة إلى شدیدة ویتعافون.19-م األشخاص األصحاء الذین یصابون بفیروس كوفیدیعاني معظ •
من المرجح أن یعاني األشخاص الذین یعانون من حاالت صحیة أساسیة مثل مرض السكري وأمراض القلب   •

 والسرطان والسمنة من نتائج وخیمة، بما في ذلك الوفاة.  
 طویلة المدى.  وآثاره  19-ما زلنا نتعلم عن كوفید •

 
 حول أفضل. معاً. 

 غسل الیدین. ارتداء قناع. ممارسة المسافة االجتماعیة. إجراء اختبار.
. معاً، یمكننا وضع ھیوستن على طریق التعافي. شكراً لك على جعل مدینة ھیوستن 19-نحن أفضل عندما نقوم جمیعاً بدورنا لوقف انتشار كوفید

  houstonhealth.org"أفضل. معاً. 

 


