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 الرعاية الطبية
 لكوفيد

ل .1 ز ي المنز
ز
ف ي 

ز
 التعاف

ل.  ز ي المنز
ز
ف بنفسك  االعتناء   أعراضك خفيفة ويمكنك 

 

من قبل طبيب .2 ل  ز ي المنز
ز
الطبية ف  الرعاية 

ومع ذلك   ل،  ز ي المنز
ز
للبقاء ف صحتك جيدة بما فيه الكفاية 

أعراضك  بسبب  الرعاية لك عنر الهاتف  بتقديم  سيقوم الطبيب 
به ألخذ   ز عليك االتصال  أو ظروفك الصحية األخرى. سيتعي ّ

أو الفيديو.   موعد للمعاينة عنر الهاتف 

 . 19-سيقرر الطبيب ما إذا كنت بحاجة إىل عالجات كوفيد

 
من قبل المستشفز الرعاية   .3 ل  ز ي المنز

 الطبية فز

من   ي الرعاية عنر الهاتف 
يحتاج عدد قليل من األشخاص إىل تلق 

الند   ز ي كوينز
وزارة الصحة فز . ستعاود  قبل طاقم المستشقز

ي غضون 
تيب ذلك.   24االتصال بك فز  ساعة لن 

من األعراض أو  ي التحقق 
ا للمساعدة فز

ً
وقد ترسل إليك جهاز

 األدوية. 

 

 لمستشفز الذهاب إىل ا .4
إىل   ي من أعراض شديدة، سيطلب منك الذهاب 

تعانز إذا كنت 
وس   ي الخاص بفن 

الوطنز خط المساعدة  . سيقوم  المستشقز
 . 000  كورونا بوصلك بسيارة إسعاف

 
عىل الرقم    عىل الفور، إذا كنت:   000اطلب اإلسعاف 

 

ي  •
فز حن  أثناء السن   بشكل سليم،  غن  قادر عىل التنفس 

ل ز  أنحاء المنز

زادت مدتها عن   • ي الصدر 
ي من آالم فز

 دقائق  10تعانز

 تسعل دًما •

أو يغىم  • تشعر بالدوار أو الدوخة )قد تنهار 
 عليك(

عىل االعتناء بنفسك.  •  غن  قادر 

 

بكوفيد إصابتهم  لمعظم األشخاص إدارة  ل.    19-يمكن  ز ي المنز
ز
ف

هم أكنر عرضة لإلصابة بمرض شديد جراء كوفيد -بعض الناس 

بكوفيد19 بطبيبك  19-.  إذا كنت مصاًبا  ، يجب عليك االتصال 
عىل الرقم   وس كورونا  الخاص بفن  ي 

العام أو خط المساعدة الوطنز
 إذا:   1800  020  080

 

 سنة  65من  كان عمرك أكنر   •

•  
ً
 كنِت حامل

ي من إعاقة ما •
تعانز  كنت 

لديك مشاكل صحية حالية، مثل أمراض  • كانت 

أو الرسطان  . القلب أو السكري 

  19-من األهمية بمكان أن يقوم أي شخص مصاب بكوفيد
 أو خط  (  GPباالتصال بالطبيب )

ّ
المساعدة إذا شعر بأن
حالته تزداد سوًءا حتى يتمكن من الحصول عىل الرعاية 

 الصحية. 
يجب عىل الجميع طلب المساعدة إذا لم تتحسن أعراضهم  
ز أو ثالثة أيام أو إذا كانوا يعانون من مرض   ي غضون يومي 

ز
ف

 شديد. 

وس   ي الخاص بفن 
الوطنز االتصال بخط المساعدة  يمكنك 

ي أي وقت من اليوم  1800  020  080  كورونا عىل الرقم
أو  فز

جم.   8الليل. اضغط عىل الرقم   بمن   لالستعانة 
 

بنوع الرعاية   المسؤول لدى خط المساعدة  سيطلعك العامل 
عىل  اعتماًدا  ي من كوفيد، 

لك للتعافز المناسب  الطبية 
 أعراضك وظروفك الصحية األخرى. 
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 أين يمكن الحصول عىل المساعدة
 

ي الحصول 
ز
األعراض أو كنت ترغب ف ي إدارة 

ز
ف إذا كنت بحاجة إىل مساعدة 

لـ COVID-19 عىل مشورة حول الرعاية الطبية المتاحة  ، فاتصل بخط   
وس كورونا عىل ي لفن 

الوطنز  المساعدة 
جم. قد تضطر   8اضغط عىل الرقم   .080 020 1800    من  الستخدام 

 ، . يرجر التحىلي بالصنر 
ً
حن  تكون متصال بضع دقائق  سيتم  إىل االنتظار 

 .االعتناء بك

 
بالرقم إىل ممرضة، فاتصل   إذا كنت ترغب بالتحدث 

 84  25 43 13  HEALTH13    لطلب المشورة    1واضغط عىل الرقم

. 19-الصحية حول كوفيد  
 

اختبار   باستخدام  ي تسجيل حصولك عىل نتيجة إيجابية 
ز
للمساعدة ف

الرسيــــع ) أو إجراء (  RATالمستضد  أو ألخذ موعد للحصول عىل اللقاح 
أو الحصول عىل معلومات حول القيود الخاصة بكوفيد ،  19-االختبار 

.13COVID 134 42 68اتصل عىل الرقم    
 

ي الحصول عىل 
فز وغن  ذلك  إذا كنت بحاجة للمساعدة  الطعام واألدوية 

لالنعاش المجتمعي   بالخط الساخن  االتصال  يمكنك  من المستلزمات، 
. 1800  173  349  عىل الرقم  

 

مع الوضع، يمكنك   ي التعامل 
أو تجد صعوبة فز إذا كنت تشعر بالقلق 

  1300  079  020  عىل الرقم  Multicultural Connectاالتصال بخدمة  

 والتحدث إىل شخص ما بلغتك. 

اتصل دائًما   ي حاالت الطوارئ، 
فز

عىل الرقم . 000  باإلسعاف   

جم عند االتصال   بمن  االستعانة 
هو أمر   . بهذه الخدمات  ي

مجانز  

بكوفيد ك مصاب 
ّ
بأن اطلب االستعانة  19-أخنر عامل الهاتف   .

جم إذا كنت بحاجة لهذه الخدمة.   بمن 

 

باالسعاف. يمكن   ي   ألي شخص االتصال 
ز
هذه الخدمة هي مجانية ف

حياتك.  طلب اإلسعاف قد ينقذ  الند.  ز  كوينز

 

ي من كوفيد
ز
للتعاف ي المستشقز 

ز
يحتاج    ، فقد 19-إذا احتجت للبقاء ف

ل. اطلب من صديق أو قريب   ز ي المنز
ز
ف شخص ما لالعتناء بعائلتك 

بأطفالك.  ي 
ممن تثق به أن يعتنز  أو أحد أفراد المجتمع 
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 19-عالجات كوفيد

لألشخاص األكنر عرضة لخطر اإلصابة بمرض   19-تتوفر عالجات كوفيد

ابتالعها. يتم العالج  يمكنك  شديد. العالجات عبارة عن أقراص أو كبسوالت 

  . ي المستشقز
ي ذراعك إذا كنت تتلق  الرعاية فز

 عن طريق التنقيط فز

للطبيب إعطائك وصفة طبية لعالج كوفيد     19-يمكن 
ً
إذا كنت مصابا

االستفادة من    19-بكوفيد وإذا كان هذا هو العالج المناسب لك. يمكنك 

ة أو كان عمرك  ي من حالة صحية خطن 
  70تلك العالجات إذا كنت تعانز

  .  أو أكنر
ً
 عاما

نتيجة   من  أيام  خمسة  ي غضون 
فز العالج  بدء  إىل  تحتاج 

إ لكوفيداختبار  األعراض.   19-يجابية   أو ظهور 

 حصول عىل العالج، أنت بحاجة إىل: لل

 إيجابية PCRأو  RATنتيجة اختبار   •

للصيدلية  •  وصفة طبية من طبيبك العام لتقدمها 

 .  19-لديها دواء كوفيدالعثور عىل صيدلية   •

https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
http://www.health.qld.gov.au/
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments

