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 إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية

، عليك فقط عزل في حال شعرت بأعراض فيروس الكورونا ال تذهب إلى الممارس العام أو الصيدلية أو المستشفى
، وفي حال لم تتحسن حالتك أو لم تستطع 111الصحة الوطنية  الخدمات هيئةبنفسك ذاتيًا في المنزل واالستعانة 

 يرجى زيارة الهيئةالتي تقدمها  آخر اإلرشادات وللتعرف على، الهيئةيرجى التواصل مع التعامل مع المرض 
www.nhs.uk/coronavirus 

 بقاءك في المنزل ينقذ األرواح

وال ينبغي على أي شخص يجب على جميع األشخاص البقاء في المنزل للمساعدة في وقف انتشار فيروس الكورونا، 
 مغادرة المنزل إال ألغراض محدودة جًدا:

  ،بقدر اإلمكان. يكون متكرًرا اليجب أوتسوق االحتياجات األساسية، على سبيل المثال الطعام والدواء
  ممارسة أحد أشكال التمارين الرياضية يوميًا مثل الجري أو المشي أو ركوب الدراجات ويتم بشكل فردي

.المقيمين معكأو مع أحد أفراد األسرة 
  أو الجرح أو تقديم الرعاية أو مساعدة أي ضرورة طبية بما في ذلك التبرع بالدم مع تجنب خطر اإلصابة

.المحتاجين
  في حالة العجز عن العمل من المنزل.وال يجوز إال السفر ألغراض العمل

أسبوع على األقل مثل األشخاص  12 قبل مرورمنزل ال ينبغي على األشخاص األكثر عرضة للخطر مغادرة ال
 )يقصد بهم المتعافين من الفيروس( "المحصنين"ذوي المناعة الضعيفة أو 

 الوصول إلى ممارسك العام

، يتعين على وبناًء على الوضع الحالي سوف تالحظ بعض االختالفات المتعلقة بالرعاية األولية. على سبيل المثال
أغلب مواعيد االستشارات طبيب الجراحة الخاص بك التواصل معك عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت، أيضا تحولت 

وجها لوجه مع الطبية للمارس العام داخل المدينة إلى الهاتف أو عبر الفيديو. بالرغم من ذلك، ال تزال المقابالت 
حجز المواعيد في اليوم نفسه  ُعلق خيار، وقد لملحة للقيام بذلكيض بالضرورة ارالطبيب مسموحة في حال شعر الم

 والذي كان مسموًحا به سابقًا.

 لغ فيه لألدوية أو تخزينهااتجنب الطلب المب

واالكتفاء فقط بطلب الكميات المعتادة، برجاء عدم طلب نطالب المرضى بعدم المبالغة في طلب وصفاتهم الطبية 
 المعالج غير ذلك.، يمكنك طلب الكمية التي تكفي شهر في المرة الواحدة إال إذا طلب منك كمية زائدة من األدوية

 في الحاالت الطارئة دائًما بجوارك

يمكنك االرتياح من الجدير بالذكر أنه في حال شعرت ببعض القلق تجاه أي عرض صحي قائم حاليًا أو شعرت بعدم 
، وينبغي على أي شخص يشعر بأعراض السرطان مثل ورم الثدي أو المقام األول العام فيممارسك التواصل مع 

لجميع االحتماالت استعد انخفاض غير مبرر في الوزن التواصل مع ممارسه العام، وجود دم في البول أو البراز أو 
 للصدفة. أمًراال تترك و

في حال احتجت  ومن المهم الطارئة، أننا مستمرين في تقديم الرعاية إليكم في أيٍ من الحاالتالتأكيد على نرغب في 
أو  . على سبيل المثال في حال شعرت بآالم في الصدر999قم مع رأنت أو من يقدم لك الرعاية  تتواصلأن  شيءل

بيديك أو أو الحظت أي شيء مقلق مثل ثقل اللسان أو تدلي الوجه أو فقدان الشعور إغماءات أو فقدان شديد في الدم 
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بأحد وجهك، وللتأكد من أنك تحصل على العالج الصحيح يرجى اطالعنا في حال كنت مصابًا بالكورونا أو 
  ( وذكر الحالة للمسعفين حال الوصول.999عند االتصال برقم برجاء إخبار الموظف )واألعراض المذكورة، 

 




