ما الذي يجب معرفته عن كوفيد )COVID-19( 19-واألنفلونزا

تختلف الفيروسات التي تسبب كوفيد 19-عن تلك التي تسبب
األنفلونزا ،لكنها تنتشر بطرق متشابهة .أفضل الطرق لحماية نفسك
من اإلصابة بالمرض هي:
• الحصول على لقاح االنفلونزا اآلن .يوصى باستخدام لقاحات
اإلنفلونزا لجميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  6أشهر.

يمكن أن تكون أعراض كوفيد 19-واإلنفلونزا متشابهة .إذا
كنت تعاني من أي عالمات تحذيرية طارئة ،مثل صعوبة
التنفس ،أو زرقة الشفاه أو الوجه ،أو ألم مستمر أو ضغط في
الصدر ،أو ارتباك جديد عليك أو عدم القدرة على االستيقاظ/
البقاء مستيق ًظا ،فعليك السعي لطلب رعاية الطوارئ الطبية
على الفور.

• قم بارتداء غطاء للوجه والبقاء على مسافة  6أقدام من أولئك
الذين ليسوا من أسرتك المعيشية .عليك الحد من االتصال
واالختالط مع األشخاص الذين ال تعيش معهم.

كوفيد)COVID-19( 19-

األنفلونزا

• اغسل يديك بشكل متكرر.

حمى أو قشعريرة

حمى

سعال
ُ

سعال
ُ

❑ عليك البقاء في المنزل وبعيدًا عن اآلخرين لمدة  7أيام على األقل
بعد ظهور المرض أو

احتقان الحلق

احتقان الحلق

رشح األنف أو انسداد األنف

❑  24ساعة على األقل بعد اختفاء الحمى واألعراض التنفسية،
أيهما أطول.

رشح األنف أو انسداد
األنف

آالم العضالت أو آالم الجسم

آالم العضالت أو آالم
الجسم

صداع
ُ

صداع
ُ

تعب

تعب

إذا كنت مريضا ً باإلنفلونزا:

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية لكوفيد 19-وتظهر عليك أعراض:
❑ عليك البقاء في المنزل حتى مرور  10أيام على األقل منذ ظهور
األعراض و
❑ حتى مرور  24ساعة على األقل منذ أن توقفت الحمى دون
استخدام األدوية المخفضة للحرارة و
❑ حتى تتحسن األعراض األخرى.
إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية لكوفيد 19-وال تظهر عليك
أعراض:
❑ عليك البقاء في المنزل حتى مرور  10أيام منذ اختبارك
اإليجابي.

ضيق في التنفس أو صعوبة
في التنفس
فقدان حاسة التذوق أو حاسة
الشم مؤخرا ً
غثيان أو تقيؤ
إسهال
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