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وس كورونا المستجد لعام  تتضمن العالمات واألعراض األكير . ، هو مرض تنفسي مستجد يمكن انتشاره من شخص إىل آخر COVID-19، أو 2019مرض فير
وسات التنفسية ها من الفير ا الحىم والسعال وصعوبة التنفس، ويمكن أن يشبه ذلك أعراض األنفلونزا وغير

ً
يكون البعض أكير عرضة لمخاطر هذا . شيوع

وس كورونا المستجد   : ، ومنهمCOVID-19المرض الخطير جراء فير

ايد . سنة فأكي   60األشخاص من عمر  • ز عاًما هم األكير  80الخطر بشكل الفت بعدها ويتصاعد مع تقدم العمل، فيكون األشخاص األكي  من يي 
 . عرضة للخطر عىل اإلطالق

ي ذلك مرض القلب واألوعية الدموية أو مرض السكري أو الرسطان أو مرض القلب  •
المصابون بحاالت صحية كامنة، برصف النظر عن العمر، بما فز

، وكذلك الذين (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD)أو األمراض الرئوية المزمنة مثل المرض الرئوي االنسدادي المزمن 
ي أجهزتهم المناعية

 . يعانون من ضعف شديد فز

ي طلب الرعاية
 متى ينبغ 

وس كورونا المستجد  األكير عرضة لخطر اإلصابةإن كنت ضمن  ي حاجة لطلب الرعاية الطبية مبكًرا، حت  لو COVID-19بمرض خطير جراء فير
، فأنت فز

ا 
ً
ي حاجة للخضوع لالختبار سيقوم أخصائيو الرعاية الصحية بتق. كان مرضك خفيف

 . ييم حالتك الصحية ليقرروا إن كنت فز

وس كورونا المستجد  لم تكنإن  ي حاجة للفحص وجًها لوجه وال  لست ، فأنتCOVID-19ضمن األكير عرضة لخطر اإلصابة بمرض شديد جراء فير
فز

وس كورونا المستجد  وس كورونا المستجد تذكر دوًما أنه ال عالج . COVID-19تحتاج إلخضاعك الختبار فير وإن كنت مصاًبا بمرض  COVID-19لفير
ك. خفيف، فال داعي لالتصال بمقدم الرعاية الصحية لك وتتجنب غير ز  . عليك أن تلزم ميز

وس كورونا المستجد  بعالمات تحذيرية طارئةإن أصبت  ي الرعاية الطبية فوًرا COVID-19جراء فير
رئة لدى تتضمن العالمات التحذيرية الطا. ، فعليك تلق 

 ما يىلي 
ز  : البالغير

 صعوبة التنفس أو ضيق التنفس 
 ي الصدر

 األلم المستمر أو الضغط المستمر فز
 التشوش حديث المنشأ أو صعوبة إيقاظ شخص ما 
 ز أو الوجه  ازرقاق الشفتير

 ماذا لو لم يكن لدي طبيب؟

ي حاجة لخدمات طبية غ
ا أو منعدًما وتعتقد أنك فز

ً
، أو كان دخلك محدود ز ير طارئة، فيمكنك إن لم يكن لديك مقدم للرعاية الطبية، أو لم تكن خاضًعا للتأمير

الرعاية  وسيعملون معك عىل تنسيق. هاتفًيا وإخطارهم باحتياجاتك( community health center, CHC)االتصال بأقرب مركز لصحة المجتمع 
ي الحاالت الطارئة، يرج  االتصال عىل . المالئمة لك

 . 911وفز

ا لصحة المجتمع  165يوجد حواىلي 
ً
ي أنحاء مدينة شيكاغو، فعليك العثور عىل المركز األقرب إليك( CHC)مركز

لك  CHCيمكنك العثور عىل أقرب مركز . فز
 . findahealthcenter.hrsa.govعن طريق الموقع التاىلي 

 ؟(CHC)ما هو مركز صحة المجتمع 

ركز عىل المريض وهي بمثابة خيار الرعاية الصحية األساسية الشامل والفعال قياًسا عىل تكلفته ( CHC)مراكز صحة المجتمع 
ُ
هي منظمات للرعاية الصحية ت

ز  ز للتأمير ي ذلك ذوي الدخل المحدود أو المنعدم أو غير الخاضعير
 إتاحة الرعاية CHCتزيد مراكز . لدى المجتمعات األمريكية األقل تلقًيا للخدمات، بما فز

ي تخدمها 
 . الصحية وتوفر خدمات متكاملة بناًء عىل االحتياجات الفريدة للمجتمعات الت 

 كم تبلغ تكلفة الخدمات؟

ائح متدرجة للرسوم تستند إىل دخل المريض وقدرته  CHCتتلق  مراكز  ي مبالغ من كل مريض حسب شر
ي تسمح لها بتقاضز

التمويل من الحكومة الفيدرالية الت 
رفض أي مريض بسبب عجزه عن السداد. عىل السداد 

ُ
 . ال ي

 

 العثور على الرعاية في حالة عدم التأمين عليك :COVID-19فيروس كورونا المستجد 
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 الخصائص األساسية لمراكز صحة المجتمع

ي المناطق األكير احتياًجا •
 توجد فز

 مجموعة شاملة من الخدمات •
 مفتوحة للجميع •
لة بأغلبية من المرضز  •

َّ
 مجالس إدارتها ُمشك

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 *مراكز صحة المجتمع

 األجنحة    

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 (Federally Qualified Health Centers, FQHCs)يُطلق على مراكز صحة المجتمع كذلك اسم مراكز الصحة المؤهلة فيدراليًا *

 findahealthcenter.hrsa.govويمكن العثور على معلومات بخصوص المراكز الصحية، بما في ذلك عناوينها، عن طريق الرابط 

 2020في مارس ( Chicago Department of Public Health)أنشأته إدارة الصحة العامة بوالية شيكاغو 
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