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)ينطبق على البالغين واألطفال فوق سن المدرسة( ١٩السعال وضيق التنفس عند عدوى كوفيد   
 

من الممكن أن يتراوح السعال من سعال الحكة األخف )بسبب الدغدغة( في الجزء العلوي  ١٩غالبا ما يرافق السعال عدوى كوفيد 
أيضا أن تؤثر على راحة الليل بشدة  أحياناً قد يحدث ضيق في التنفسمن الحلق إلى نوبات السعال المتكررة والشديدة ، والتي يمكن   

 
 ماذا يمكنك أن تفعل بنفسك؟

في طرق التنفسوالبلغم إشرب ما يكفي من السوائل لتسييل المخاط   - 
 - شاي السعال وحلوى السعال )ملبس( يمكن أن يخففا من السعال

بشكل أفضلوالبلغم على إخراج المخاط الحركة بشكل عام وإعادة الترتيب يمكن أن يساعدا   - 
بأفضل شكل والبلغمذا يتم إخراج المخاط كإتخذ وضعية مستقيمة عند السعال، ه  - 

 - إذا كانت الوضعية المستقيمة صعبة جداً، فيمكن الدعم بالذراعين واإلعتماد عليهم
ال يمكن أن يكون اإللتفاف على الجانب مفيداً أو مساعداً إذا كنت مستلقياً، فيجب إبقاء الجزء العلوي من الجسم مرتفعاً، عند السع  - 

المختلفة في منطقة الصدر يمكن أن تكون مفيدة الضمادات  - 
 - إستنشاق بخار الماء

 - زيادة رطوبة الهواء بواسطة تعليق المالبس المبللة في الغرفة
 - تهوية منتظمة

 
: عند ضيق التنفس   

 
عبر الهاتف ١٤٥٠الصحية التواصل مع الطبيب أو المشورة   - 

 - يمكن تمديد الذراعين على الفخذين
إستخدام فرامل الشفاه، إستنشق بعمق من خالل األنف، وإزفر من خالل الشفاه )هنا تكون الشفاه فوق بعضها البعض باسترخاء(، 

 - يجب سماع أصوات مثل )بففف(
 

ثانية( او التطهر، العطس والسعال داخل  ٢٠بون ولمدة ال تقل عن تجنب االصابة او العدوى: غسل اليدين بشكل منتظم )مع الصا
عند التواصل )الشخصي او الطبي(  ٢ف ف ب  مفصل الكوع وليس في اليدين، المحافظة على المسافة، إرتداء كمامة او قناع

 الضروري
 

، اإلستشارة الصحية عبر الهاتف١٤٥٠ هل انت غير متأكد او تحتاج معلومات طبية لك، لطفلك او الحٍد من أقربائك، فاتصل على  
 

 متى يجب طلب او جلب المشورة الطبية؟
يوصى عموما بابقاء االتصال على طبيب المنزل )طبيب المخصص للعائلة(، على جميع االحوال يجب جلب المشورة الطبية، في 

 حال:
 - لديك اعراض شديدة )مثل حرارة مرتفعة او مستمرة، أالم شديدة( 

التنفس الصعوبة في  - 
 - الشعور بضيق نفس عند التحدث او حتى عند بذل مجهود خفيف

 - الشعور بأالم او الضغط في منطقة الصدر
 - المعاناة من مرض مزمن لطرق التنفس )مرض تنفسي(

 - )او طفلك( عدم شرب او االحتفاظ بالسوائل عندكم
مستيقظاً(مالحظة بدء الضعف في الوعي )مثل عدم القدرة على البقاء   - 

 - مالحظة تغير لون الجلد )الشفاه، اصابع القدم او اصابع اليدين( الى اللون االزرق
 - الشعور بزيادة في المحيط او ألم في الساق واسفل الساق

١٩عليك واحد او اكثر من عوامل الخطر )من المحتمل( لمسار خطير من مرض كوفيد  ينطبقاو في حال   - 
 

 عوامل الخطر:
٣٠الوزن مع مؤشر كتلة الجسم فوق زيادة  ٥٠العمر ما فوق     -   - 

 - مرض السرطان    - امراض الكبد او الكلى المزمنة 
 - امراض القلب والدورة الدموية             - السكتة الدماغية او النوبة القلبية، في السنوات األخيرة

 - ارتفاع ضغط الدم        - مرض السكري
نفسيأمراض الجهاز الت  - أمراض األوعية الدموية         - 

 - المدخنون والمدخنات       - األمراض العصبية والنفسية مثل الخرف
، ذات صلة بالمرض او بالدواءتثبيط مناعي ٢١التثلث الصبغي              -   - 

)خاصاً مع عوامل خطر اخرى(الحمل    
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