فيروس كورونا المستجد  :COVID-19العثور على الرعاية في حالة عدم التأمين عليك
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تنفس مستجد يمكن انتشاره من شخص إىل آخر .تتضمن العالمات واألعراض
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المصابون بحاالت صحية كامنة ،برصف النظر عن العمر ،بما ز يف ذلك مرض القلب واألوعية الدموية أو مرض السكري أو الرسطان أو مرض القلب
أو األمراض الرئوية المزمنة مثل المرض الرئوي االنسدادي المزمن ( ،)Chronic obstructive pulmonary disease, COPDوكذلك الذين
يعانون من ضعف شديد ز يف أجهزتهم المناعية.
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عىل السداد .ال ُيرفض أي مريض بسبب عجزه عن السداد.
صدر هذا اإلصدار في  .2020/18/03قد يتم تحديثه بتوجيه جديد.
يرجى زيارة  www.chicago.gov/coronavirusللحصول على أحدث إصدار.

الخصائص األساسية لمراكز صحة المجتمع
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• توجد ز يف المناطق
• مجموعة شاملة من الخدمات
• مفتوحة للجميع
ُ َّ
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• مجالس إدارتها مشكلة بأغلبية من المرض

مراكز صحة المجتمع*
األجنحة

*يُطلق على مراكز صحة المجتمع كذلك اسم مراكز الصحة المؤهلة فيدراليًا ( )Federally Qualified Health Centers, FQHCs
ويمكن العثور على معلومات بخصوص المراكز الصحية ،بما في ذلك عناوينها ،عن طريق الرابط findahealthcenter.hrsa.gov
أنشأته إدارة الصحة العامة بوالية شيكاغو ( )Chicago Department of Public Healthفي مارس 2020
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