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  ؟COVID-19 ما هو فيروس الكورونا
 

SARS-أو ما يعرف بمتالزمة الصعوبة الحادة في التنفس  COVID-19فيروس الكورونا 
–2 -CoV  هو أحد أنواع فيروس الكورونا الذي ينتشر بسهولة عبر الرذاذ )على سبيل

 المثال عبر السعال أو العطس أو عند مالمستك لوجهك(. 
 

األشخاص المصابين بهذا  أغلبيةويمكن أن يؤدي الى اإلصابة بالتوعك الصحي الطفيف عند 
جب جرائها حصول ، ولكن يمكن أن يسبب اإلصابة بالمرض الخطير الذي يتوالفيروس

 األشخاص على الرعاية الصحية في المستشفيات. 
 

فيرجى  COVID-19وللحصول على المزيد من المعلومات حول وباء فيروس الكورونا 
NHS UK منك زيارة الموقع اإللكتروني العائد لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة

  www.nhs.uk/coronavirus وهو:
 

 ما هو سبب السماح لي بمغادرة المستشفى والذهاب الى المنزل؟
 

لقد نظر فريق الرعاية الصحية بحالتك بعناية تامة وتوصلوا الى االتفاق بأنك تتمتع بالصحة 
 الجيدة ويمكنك العودة الى منزلك أو الذهاب الى موقع اخر يقوم برعايتك بمنتهى األمان. 

 

 هل يتوجب علي عزل نفسي عزال صحيا ذاتيا عند وصولي الى منزلي؟
 

حي الذاتي وذلك عن طريق عدم مغادرتك منزلك ألي سبب يتوجب عليك ممارسة العزل الص
بفيروس  إصابتكأو احتمالية  إصابتكمن األسباب واالبتعاد عن األشخاص اآلخرين بسبب 

 COVID-19.الكورونا 
  

الطوارئ أو مراكز الرعاية  أقسامويتوجب على جميع المرضى الذين يتم السماح لهم بمغادرة 
اعتبارا من اليوم الذي أيام على األقل  10 عزال صحيا ذاتيا لمدةأن يعزلوا أنفسهم  الحثيثة

بفيروس الكورونا  إصابتهمحصلوا عليه نتيجة االختبار اإليجابية )مسحة االختبار( التي تؤكد 
 بفيروس الكورونا.  إصابتهم أعراضأو اعتبارا من اليوم األول الذي ظهرت عليهم فيها 

، فسنتواصل معك فقط اذا ولى أثناء تواجدك في المستشفىاألواذا تم إجراء مسحة االختبار 
بفيروس الكورونا(. ويتوجب عليك بعد  إصابتككانت نتيجة مسحة االختبار إيجابية )أي تؤكد 

، ساعة 72 ذلك عزل نفسك عزال صحيا ذاتيا ولكن اذا لم يتم االتصال معك بعد مرور
بفيروس الكورونا(  إصابتكية )تؤكد عدم فيمكنك االعتقاد بأنك حصلت على نتيجة اختبار سلب

 ويمكنك التوقف بعد ذلك من ممارسة الحظر الصحي الذاتي. 

http://www.nhs.uk/coronavirus
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الدالة على فيروس  األعراضبأي من  إصابتكويتوجب عليك التأكد من خلوك وعدم استمرار 
 عزلك الذاتي الصحي.  بإنهاءساعة على األقل قبل قيامك  48 الكورونا لمدة

للحصول على  NHS الموقع اإللكتروني العائدة لخدمة الصحة الوطنيةويرجى منك زيارة 
المزيد من التفاصيل حيث يتم تعديل ومراجعة هذه النصائح على نحو مستمر : 

www.nhs.uk/coronavirus  

 
 كيف يتوجب علي عزل نفسي عزال صحيا ذاتيا

 

 لك الي سبب من األسباب حتى اذا رغبت بشراء الطعامعدم مغادرتك منز.  

  .ممارسة التمارين الرياضية داخل منزلك فقط 

  المحافظة على وجود مسافة تباعد بينك وبين األشخاص اآلخرين في منزلك ال تقل
 عن مترين. 

  .النوم في غرفة نوم منفصلة وعدم تقاسم استخدامك للمناشف مع األشخاص اآلخرين 

 طلب خدمات التوصيل الالزمة للطعام واألدوية أو يمكنك طلب الحصول قيامك ب
 فيما يتعلق بتوصيل األطعمة واألدوية اليك.  واألقاربعلى المساعدة من األصدقاء 

 عدم السماح بقدوم الزوار الى منزلك.  

  التي يتم لمسها على نحو متكرر مثل مقابض األبواب ومفاتيح  األسطحتنظيف
  .ية والمراحيض والحنفيات )صنابير المياه(المصابيح الضوئ

 

 أن يعزلوا انفسهم عزال صحيا ذاتيا معي؟ أسرتيهل يتوجب على أفراد 
 

ابتداءا من يوما   14أن يعزلوا انفسهم عزال صحيا ذاتيا لمدة أسرتكيتوجب على أفراد 
اإلصابة بفيروس  أعراض، حيث قد تستغرق عراض الدالة على فيروس الكوروناباأل إصابتك
  يوما حتى تبدأ بالظهور.  14حوالي COVID- 19الكورونا

 
، فيتوجب عليه عزل عراض الدالة على فيروس الكوروناباأل أسرتكاذا أصيب احد أفراد 

اعتبارا من اليوم األول من ظهور أيام إضافية على األقل  10 نفسه عزال ذاتيا صحيا لمدة
 عليه.  األعراض

 
 ( لمدة األعراض)خلوه من  األعراضن شفائه التام من كد هذا الشخص مويتوجب أن يتأ

  عزله الذاتي. بإنهاءساعة على األقل قبل أن يبدأ  48
  

http://www.nhs.uk/coronavirus
http://www.nhs.uk/coronavirus
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كيف استطيع حماية نفسي وحماية اآلخرين من خطر اإلصابة بفيروس 
 الكورونا ؟

 

 ثانية على األقل وباتباع الخطوات التالية:  20 اغسل يديك على نحو متكرر لمدة 
 

 
 

 استخدم معقم اليدين في حالة عدم توفر الصابون والمياه لغسل اليدين.  

  والفم من دون غسل يديك.  واألنفتجنب لمس العيون 

  قم بتغطية فمك وأنفك مستخدما يديك أو المناديل الورقية عند قيامك بالعطس أو
المنديل  وإلقاءيك على الفور بعد العطس أو السعال السعال. ويرجى منك غسل يد

 الورقي المستعمل في سلة المهمالت. 

  تجنب االتصال الوثيق مع األشخاص المصابين بفيروس الكورونا أو األشخاص
 COVID-19.الدالة على فيروس الكورونا  باألعراضالمصابين 
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للمرضى المصابين  المراقبة عن بعد )الجناح االفتراضي اإللكتروني المخصص
  ( COVIDبفيروس الكورونا

 

تواجدك في منزلك. وسيساعدنا هذا  أثناءقد نحتاج الى مراقبة كيفية تطور حالتك عن كثب 
  األمر في التأكد فيما اذا ساءت حالتك المرضية أم ال ولمراقبة تماثلك للشفاء.

 
وفي هذه الحاالت سيقوم الفريق باتخاذ الترتيبات الالزمة لحصولك 

في الجسم لتستخدمه في المنزل  األكسجينعلى جهاز قياس نسبة 
)حيث سيقوم هذا الجهاز بقياس سرعة نبضات قلبك ومستوى 

في دمك( وسيقوم الفريق بشرح كيفية استخدامك لهذا  األكسجين
  الجهاز.

 
، وسنقوم باالتصال من حالتك المرضية وسنتصل بك يوميا للتحقق

 بك باستخدام رقم هاتفي خاص أو رقم غير معلن. 
 

 وسنستمر باالتصال بك حتى نتأكد بأنه يعتبر من اآلمن أن تواصل رحلة شفائك بمفردك. 
 

 وإجراءواذا تدهورت حالتك الصحية فقد نطلب منك العودة الى المستشفى إلعادة فحصك 
  ت أو اإلقامة في المستشفى عند اإلمكان.المزيد من االختبارا
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 التي اشعر بها؟  األعراضماذا يتوجب علي القيام به اذا ساءت حالة 
 
 

بواسطة  إما) NHS 111 يرجى منك االتصال مع طبيبك العام أو خدمة الصحة الوطنية
 ( اذا: اإلنترنتالهاتف أو عن طريق 

  اذا شعرت بتدهور حالتك الصحية على نحو بطيء أو انقطاع تنفسك لمدة ساعتين 
 أو اكثر.

  .اذا واجهتك صعوبة بالتنفس عند النهوض للذهاب الى المرحاض أو ما شابه 

  اذا شعرت بوجود مشكلة ما في جسمك )الشعور بالضعف العام أو التعب الشديد أو
ك فاض مستوى البول في الجسم أو عدم مقدرتفقدان الشهية نحو تناول الطعام أو انخ

 وطهي الطعام(.  إعدادالقيام بالمهام البسيطة مثل االستحمام أو ارتداء المالبس أو 
 
 
 

  اذا: 999 يرجى منك االتصال برقم الهاتف
 

  نطقك بالجمل القصيرة عند االستراحة بسبب انقطاع نفسك.  إكمالعدم مقدرتك على 

  خالل ساعة واحدة مفاجئتدهور حالة تنفسك بشكل 

  باألمراض الخطيرة مثل: إصابتكشعورك بأي من العالمات العامة الدالة على  
o  وجود نقاط الدم في السعال 
o  تغير لون الشفاه أو الوجه نحو اللون األزرق 
o  الشعور بالبرد والتعرق مع شحوب لون الجلد أو وجود بقع في الجلد 
o  وجود طفح جلدي ال يزول عند قيامك بوضع كأس زجاجي فوقه 
o  فقدان الوعي 
o أو النعاس الشديد  الشعور بالضيق أو االضطراب أو الدوخة 
o  التوقف عن التبول أو تبول كميات قليلة جدا مقارنة مع الوضع الطبيعي 
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 التي يمكنني أن أتوقع اإلصابة بها؟ األعراضما هي 
 

المؤثرة عليك من  باألعراضفقد تشعر  COVID-19 بفيروس الكورونااذا كنت مصابا 
الناحية الجسدية والنفسية. فقد تشعر بصعوبة بالغة تتعلق بقيامك باألمور التي كنت تقوم بها 

 صعود أو نزول الساللم. المنزلية أو االستحمام أو ارتداء المالس أو  باألعمالعادة مثل القيام 
 

 لجسدية على ما يلي: ا األعراضوقد تشتمل 
 

  )اإلرهاق الشديد )التعب أو فقدان الطاقة والنشاط 

  استمرار انقطاع التنفس 

  ضعف العضالت 

  السعال المستمر 
 

 ما هو طول المدة المستغرقة لكي أتماثل الى الشفاء؟
 

قد يستغرق تماثلك الى الشفاء الكامل ما بين عدة أسابيع الى عدة اشهر ويعتبر هذا األمر 
طبيعي جدا. ويعتبر من المهم اتباع النصيحة المقدمة من الطبيب ومالحظة جميع التغييرات 

 التي تشعر بها.  األعراضالطارئة على 
 

مرضى المصابين بفيروس ، فلقد ذكر معظم العلى التجارب التي مر بها المرضى وبناء
 بأنهم شعروا بما يلي:  COVID-19 الكورونا

 

  :الم في العضالت والم في الصدر وانخفاض مستوى خروج لمدة أربعة أسابيع
 البلغم من الجسم 

 :انخفاض مستوى السعال وانقطاع النفس  لمدة ستة أسابيع 

 :الدالة على فيروس  األعراضالتماثل للشفاء فيما يتعلق بمعظم  لمدة ثالثة شهور
  واإلرهاقالكورونا ولكن ال يزال المريض يشعر بالتعب 

 :الدالة على  األعراضالتماثل الكامل للشفاء من جميع  لمدة ستة شهور
اإلصابة بفيروس الكورونا إال اذا خضع المريض الى اإلقامة في وحدة العناية 

 المرضية  بسبب وجود بعض الصعوبات التي تتعلق بحالته ICU الحثيثة
 

 ، عامة ويرجى المالحظة بأنه تعتبر المعلومات المذكورة أعاله على هيئة توجيهات
 وقد تختلف مدة التماثل الى الشفاء من شخص الى اخر. 
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 كيف أشعر؟ 
 

 قد تشعر بالقلق والتعب عندما تعود الى منزلك ويعتبر هذا األمر طبيعي. 
 

قلقك مع طبيبك العام. ويستطيع طبيبك العام تقديم ويرجى منك مناقشة جميع األمور المثيرة ل
النصيحة اليك أو إحالة الى الخدمات األخرى للحصول على المزيد من المساعدات عند 

  اللزوم.
 

 وقد تجد الفائدة في استخدام أي من األفكار التالية: 
 

  حاول عدم االستعجال في القيام بأي نشاط وحاول تقسيم أي نشاط الى مهام صغيرة
 الحجم وتستطيع إنجازها. 

  تحلى بالصبر وال تقسو على نفسك واعطي نفسك المزيد من الوقت عند قيامك بأي
 أمر من األمور. 

  .خطط المهام التي ترغب بالقيام بها للحفاظ على طاقتك وعدم استنزاف مجهودك 

  .حاول النظر بطريقة إيجابية حول األمور التي تستطيع إنجازها 

  .امنح نفسك الوقت الكافي لالستراحة واالسترخاء 

  .حاول التفكير بمكان هادئ ومريح لتتمكن من الشعور باالسترخاء 
 

  األدوية
 

، ويشتمل هذا األمر على حصلت عليها وفقا للوصفات الطبية استمر بتناول األدوية التي
جديدة يتم  أدوية أيةالتي كنت تتناولها قبل حضورك الى المستشفى باإلضافة الى  ألدويةا

التي يتوجب عليك  األدويةبعض  إعطائكوقد يتم  تواجدك في المستشفى. أثناءإياها  إعطائك
 تناولها على نحو قصير األمد مثل المضادات الحيوية. 

 
لوصفات الطبية المتكررة. ويرجى منك أن ويرجى منك التذكر بتقديم طلبات الحصول على ا

تطلب بأن يقوم احد األشخاص بالحصول على هذه األدوية نيابة عنك أو يرجى منك التحدث 
اليك اذا كنت تقوم بعزل نفسك عزال صحيا ذاتيا.  األدويةمع الصيدلي حول خدمة توصيل 

  التي تتناولها. األدويةويمكنك أيضا أن تطلب الحصول على النصيحة من الصيدلي حول 
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  التدخين
 

الجسيمة في الرئتين مما يعني بأنك قد تكون  األضراريمكن أن يؤدي التدخين الى الحاق 
في المستقبل.  اآلخرين األشخاصبااللتهابات الصدرية أكثر من  اإلصابةمعرضا لخطر 

الى الخدمات المحلية المخصصة لتقديم يد المساعدة في  إلحالتكنقدم طلب  أنونستطيع 
 اإلقالع عن التدخين أو يرجى منك التحدث مع طبيبك حول هذا األمر. 

 
، يرجى منك زيارة الموقع اإللكتروني مزيد من المعلومات حول هذا األمروللحصول على ال

 التالي: 
-services-smoking-stop-smoking/nhs-well/quit-www.nhs.uk/live

quit-you-help 
 

 تناول الطعام الصحي والمحافظة على حماية الجسم من التعرض للجفاف
 

تين للمساعدة في ل الطعام بشكل جيد واختيار األطعمة الغنية بالبرويعتبر من المهم أن تتناو
، ويتوجب عليك المحافظة على شرب السوائل لمساعدتك جسمك على محاربة إعادة بناء قوتك

 بأي مرض من األمراض.  إصابتهإمكانية 
 

أو أفراد عائلتك أو  أصدقائكويرجى منك أن تطلب الحصول على المساعدة المقدمة من 
جيرانك في القيام بالتسوق نيابة عنك اذا كنت تقوم بعزل نفسك عزال صحيا ذاتيا أو يمكنك 

. وقد تمتلك السلطة المحلية التي تعيش فيها خطة لمساعدة اإلنترنتالتسوق عبر  إجرائك
 ممارستهم العزل الصحي الذاتي.  أثناءاألشخاص في القيام بهذا األمر 

 
العثور على المزيد من المعلومات حول خدمات الدعم المحلية وخدمات الطعام ويمكنك 

المحلية المتوفرة لك عن طريق زيارتك للموقع اإللكتروني التالي: 
services-support-and-food-19-www.royalfree.nhs.uk/covid  

 

 اخذ قسط من الراحة والتماثل الى الشفاء
 

 امنح نفسك وقتا كافيا للراحة والتماثل للشفاء.  
  حافظ على تواصلك مع األشخاص اآلخرين عن طريق الهاتف أو عن طريق

 أو عن طريق الرسائل اإللكترونية.  اإلنترنتالمكالمات التصويرية عبر 
 تواجدك في المنزل وأثناء تماثلك للشفاء.  أثناءبها  فكر بالهوايات التي تستمتع بالقيام 
  يعتبر من المهم بأن تساعد نفسك على العودة بشكل تدريجي لممارسة األنشطة

  اليومية ولكن ال يتوجب عليك االستعجال في القيام بهذا األمر.

 

http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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 النوم 
 

قد تالحظ بأنه طرأ بعض االضطراب على نمط نومك حيث من الممكن بأنك تنام خالل النهار 
طوال فترة مرضك. ويتوجب عليك خالل فترة تماثلك الى الشفاء بأن تهدف الى استعادة نمط 

 نموك الطبيعي والمنتظم: 
 

 شغل المنبه وحاول أن تستيقظ في نفس الوقت يوميا.  

  الوقت يوميااخلد الى النوم في نفس.  

  تفادى استخدام الشاشات اإللكترونية مثل شاشات الهاتف أو التلفاز أو التابلت
 )اللوائح اإللكترونية( لمدة ساعة واحدة قبل خلودك الى النوم. 

  تفادى شرب المشروبات المحتوية على الكافيين على سبيل المثال: الشاي أو القهوة
 أو الكوال أو مشروبات الطاقة. 

 الشمس ولكن يرجى منك اتباع  أشعةالحصول على اكبر قدر ممكن من  حاول
 التعليمات الصارمة المتعلقة بضرورة عزل نفسك عزال صحيا ذاتيا. 

 كون المكان الذي تنام فيه مكان مرتب وخالي من الكراكيب وبأن تكون من  تأكد
 درجة مئوية(.  18 الى 16 درجة حرارة المكان مناسبة )ما بين

 
 ظة على نشاط الجسمالمحاف

 

ويعتبر من المهم المحافظة على نشاطك قدر اإلمكان. حيث يساعد قيامك بالتمارين الرياضية 
 الفرق الكبير في المستقبل.  إحداثالخفيفة على نحو منتظم في 

 
حاول أن تزيد األمور التي تقوم بها على نحو بطيء ومستمر مع مرور الزمن. وسيساعد هذا 

 ة مستويات لياقتك البدنية على نحو تدريجي. األمر على زياد
 

، فقد ترغب اتي وتشعر بأنك صحتك على ما يراماذا انتهيت من فترة العزل الصحي الذ
بممارسة التمارين الرياضية خارج المنزل وفي الهواء الطلق وذلك عن طريق ممارسة 

 تتذكر المحافظة . ويرجى منك أن لهرولة أو ركوب الدراجة الهوائيةرياضة المشي أو ا
على مسافة التباعد االجتماعي بينك وبين األشخاص اآلخرين وضرورة اتباعك للتوجيهات 

 الحكومية. أو يمكنك ممارسة الرياضة في منزلك. 
  

، فيمكنك أمور مثيرة لقلقك أو مخاوفك أيةواذا لم تتماثل الى الشفاء الكامل أو اذا ساورتك 
 تمارين رياضية.  أيةل البدء بممارسة مناقشة هذه األمور مع طبيبك قب
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العالج الطبيعي من ناحية العالج وإعادة ”باع النصيحة الموجودة في نشرتنا ويمكنك أيضا ات
 “(COVID-19 التأهيل عند اإلصابة باألمراض الفيروسية )بما في ذلك فيروس الكورونا
وتتوفر هذه النشرة  فيما يتعلق بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة المساعدة على بناء قوتك.

www.royalfree.nhs.uk/covid19- أيضا عند زيارتك الموقع اإللكتروني التالي:
leaflets  

 

  لتنفسكيفية التعامل مع انقطاع ا
 

 COVID-19 يعتبر من الشائع الشعور بانقطاع النفس بعد اإلصابة بفيروس الكورونا
 ويتوجب أن تتحصن هذه الحالة مع تحسن مستويات اللياقة البدنية مع مرور الوقت. 

 
، ويرجى منك ممارسة تمارين التنفس على معالجة انقطاع النفس وتساعد ممارسة تمارين

اليوم. وقد تحتاج ممارسة هذه التمارين أكثر من مرتين أو ضمن جلسات التنفس مرتين في 
  قصيرة اذا شعرت بتدهور صحتك أو اذا شعرت بوجود كميات كبيرة من البلغم في جسمك.

 

  :حاول السيطرة على تنفسك عن طريق الشهيق بواسطة تقنية السيطرة على التنفس
تين بشكل كبير ومتباعد عن بعضهم األنف والزفير عبر الفم مع ضمان عدم فتح الشف

 البعض. 

 :على سبيل المثال الشباك أو الباب  انظر الى شكل المستطيل التنفس المستطيل( 
 أو التلفاز( واتبع جوانب المستطيل بعينيك وتنفس نفس الشهيق عند مرورك عبر

  الطويلة. األضالعالقصيرة وتنفس نفس الزفير عند مرور عبر  األضالع

 
 
 
 
 

 الشهيق  الشهيق

 الزفير

 الزفير

http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
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حاول استخدام الوضعيات المذكورة أدناه للمساعدة في تخفيف شعورك بانقطاع النفس وحاول 
 ممارسة التمارين المذكورة أعاله: 

 

  وضع يديك على فخديك وتنهد.  األماماجلس على الكرسي مع استمالة جسمك نحو
 ويمكنك أيضا االستناد واستمالة الجسم فوق الطاولة أو الكرسي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوقوف أن تميل جسمك نحو الخلف أو نحو الجوانب  أثناءأو يمكنك
أثناء استنادك على الحائط مع المحافظة على وجود مسافة متباعدة بين 

على جانبيك وتنفس نفس الشهيق قدميك وبعيدا عن الحائط. وضع يديك 
 والزفير ببطء. 

 
 
 
 
 

ين ورعاية ولقد تم الحصول على هذه الصور من مؤسسة المعالجين الطبيعيين المرخص
 GL-05: رقم النشرة التنفس
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 للحصول على المزيد من المعلومات والمصادر 
 

، اإلصابة بفيروس الكورونا أعراضوللحصول على النصيحة المحدثة حول كيفية التعامل مع 
  :ارة المواقع اإللكترونية التاليةفيرجى منك زي

 
 NHS UK خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة

حول اإلصابة بفيروس  للتأكدالمعلومات المتعلقة حول كيفية الحصول على االختبار 
وغيرها من  األعراضوالعزل الصحي الذاتي ومعالجة COVID-19 الكورونا 
، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: المعلومات

19/-covid-www.nhs.uk/conditions/coronavirus  
 

والمستشفيات التعليمية في  NHS الموقع اإللكتروني العائد لصندوق خدمة الصحة الوطنية
  Lancashire النكشاير

https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/  
 

 الصدرية )الربو( ومؤسسة الرئة البريطانية  األزمةالمؤسسة البريطانية لمرض 
 إصابتهموبات في التنفس بعد للحصول على المعلومات والدعم الى األشخاص المصابين بصع

وكذلك المعلومات المقدمة الى أفراد عائلتهم واألشخاص  COVID-19بفيروس الكورونا 
www.post-القائمين على رعايتهم. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

support-covid.org.uk/get  
 
 عبر خدمة الصحة  COVID-19 بفيروس الكورونا إصابتكحلة شفائك من ر

 NHSالوطنية 
 للحصول على النصيحة التفصيلية حول األمور التي يمكنك توقعها عند تماثلك الى الشفاء 

 فيرجى منك زيارة الموقع اإللكتروني التالي COVID-19 بفيروس الكورونا إصابتكبعد 
www.yourcovidrecovery.nhs.uk  

 
  Royal Free مستشفى رويال فري

  COVID-19 يمكنك تنزيل كافة مصادر المعلومات المتعلقة بفيروس الكورونا
 في هذه المستشفى عن طريق زيارتك للموقع اإللكتروني التالي:

leaflets-www.royalfree.nhs.uk/covid19  
 

، فيرجى منك زيارة الموقع ات المتعلقة بالمساعدات واألطعمةوللحصول على المعلوم
support-and-food-19-www.royalfree.nhs.uk/covid-اإللكتروني التالي: 

services  
 

 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/
http://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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 لتنزيل هذ النشرة 
 عن طريق كاميرا الهاتف النقال  QR يمكنك تنزيل هذه النشرة عن طريق مسح رمز

www.royalfree.nhs.uk/covid19- أو عن طريق زيارتك للموقع اإللكتروني التالي:
leaflets 

 
 
 
 
 
 
 

 آرائك 
مة اذا كنت ترغب بتقديم أية آراء حول هذه النشرة أو اذا كنت ترغب بالحصول على قائ

العنوان اإللكتروني ، فيرجى منك إرسال رسالة الكترونية الى المراجع المتعلقة بهذه النشرة
 rf.communications@nhs.net التالي:

 

 األشكال البديلة لهذه النشرة 
على هذه النشرة على ، واذا احتجت الحصول لنشرة أيضا على هيئة الخط الكبيرتتوفر هذه ا

أو مترجمة الى لغات أخرى  Braille لغة برايل، على سبيل المثال مترجمة الى هيئات مختلفة
 ، فيرجى منك التحدث مع احد الموظفين بذلك. غة اإلنجليزية أو على هيئة صوتيةغير الل

 
 
 
 
 
 
 
 

  Royal Free London حقوق الطبع محفوظة لمستشفى رويال فري لندن© 
  NHS في الصندوق التأسيسي لخدمة الصحة الوطنية

ه النشرة حول التوجيهات السريرية في مستشفى رويال فري لندن تمت المصادقة على هذ
RFL 19/1/2021: في  

 1 عدد النشرة:
 kwww.royalfree.nhs.u 

http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
mailto:rf.communications@nhs.net
http://www.royalfree.nhs.u/

