
لقد تم إرسال معدات المراقبة إليك حتى نتمكن من تتبع األعراض الخاصة بك ودعم شفائك.

كيف تستخدم معدات 

المراقبة الخاصة بك

يتم تقديم رعاية كوفيد في المنزل COVID Care at Home بواسطة شركة Calvary Medibank JV Pty Ltd، وهي مشروع 

Medibank وميديبنك Calvary مشترك بين كالفري

12.2021

مقياس التأكسج بطرف اإلصبع

يقيس هذا الجهاز معدل نبضك ومستويات األكسجين.

أدخل بطاريتين بحجم AAA في حجرة البطارية وأعد   .1
 تركيب الغطاء.
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اضغط لفتح مقياس التأكسج وضع إصبعك السبابة   .2
 داخل البطانة المطاطية ثم حرر للشبك عىل اإلصبع.

سيتم تشغيل الجهاز تلقائًيا في غضون ثانيتين. سترى   .3
 الضوء عىل الشاشة.
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ضع يدك عىل صدرك عىل مستوى القلب واثبت.   .4

سيكتشف مقياس التأكسج معدل نبضك بعد بضع 

ثواٍن وسيعرض مستوى األكسجين في الدم ومعدل 

النبض عىل شاشة الجهاز.

تستغرق النتيجة وقًتا حتى تصبح ثابتة. احتفظ 

بمقياس التأكسج النبضي في مكانه لمدة دقيقة عىل 

األقل، أو أكثر، حتى ال تتغير النتيجة لمدة خمس ثواٍن.
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بمجرد عدم تغيير   .5
النتيجة لمدة خمس 

ثواٍن، قم بتسجيل 

النتيجة.

 أخرج إصبعك من الجهاز.

سيتم إيقاف تشغيله تلقائًيا.

نصائح للحصول عىل نتيجة دقيقة باستخدام 

مقياس التأكسج بطرف اإلصبع

قد تحصل عىل نتيجة غير دقيقة بسبب برودة اليدين 

والحركة واألوساخ عىل المستشعر و/أو طالء األظافر. إذا 

كنت تواجه مشكالت في نتائجك، فإليك بعض النصائح 

لمساعدتك في الحصول عىل نتيجة أكثر دقة.

القيام بإزالة أي طالء أظافر وبتدفئة يدك   .1

التأكد من استراحتك لمدة خمس دقائق عىل األقل قبل   .2
أخذ النتيجة

يجب الحذر في تحديد أي نتيجة هي لمعدل ضربات   .3
قلبك وأيها لمستوى األكسجين لديك.

Remote monitoring COVID-19 Diary

 يتم تقديم رعاية كوفيد في المنزل 

 COVID Care at Home نيابة عن
 خدمة الصحة المحلية لديك. 
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مستوى األكسجين

معدل ضربات القلب

مفكرة المراقبة عن بُعد لكوفيد-19
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ميزان الحرارة

يقوم هذا الجهاز بقياس درجة حرارتك.

اضغط عىل زر التشغيل / اإليقاف لتشغيل مقياس   .1
الحرارة )ستسمع نغمة أثناء تشغيل الشاشة(.
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ضع مقياس الحرارة في فمك أو في إبطك.   .2

الفم - ضع ميزان الحرارة تحت لسانك وأغلق   •
فمك. تنفس بشكل معتدل من أنفك.

اإلبط - امسح اإلبط حتى يجف. ضع ميزان   • 
 الحرارة في إبطك واستمر في ضغط ذراعك 

بثبات إىل جانبك.

ستومض عالمة الدرجة طوال عملية االختبار. عند توقف   .3
الوميض، ستسمع صوتًا لمدة 10 ثواٍن تقريًبا. ستظهر 

 .)LCD( نتيجة درجة الحرارة عىل شاشة الكريستال السائل

للحصول عىل نتيجة أكثر دقة، نوصي بإبقاء ميزان 

الحرارة في مكانه لمدة دقيقتين إذا تم وضعه في فمك 

أو 5 دقائق إذا تم وضعه في إبطك - حتى إذا كان الجهاز 

 قد أصدر تنبيًها صوتياً بالفعل.

أخرج الجهاز من   .4
فمك أو من إبطك 

وسجل نتائجك.

إلطالة عمر البطارية، 

اضغط عىل الزر إليقاف تشغيل الوحدة بعد اكتمال 

االختبار. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسيتم إيقاف 

تشغيل الوحدة تلقائًيا بعد حوالي 10 دقائق.

ما هي النتائج “الطبيعية”؟ 

يعتبر معدل النبض بين 110-50 مقبوالً. قد تتطلب نتائج 

الفحوصات خارج هذا النطاق مراجعة طبية اعتماًدا عىل 

األعراض والظروف الصحية األساسية. 

يعتبر مستوى األكسجين %95 أو أعىل مقبوالً. قد تتطلب 

المستويات األقل من ذلك مراجعة طبية اعتماًدا عىل 

األعراض والظروف الصحية األساسية. 

تعتبر درجة الحرارة التي تقل عن 37.5 درجة طبيعية، وما 

بين 37.5 و38.5 درجة مرتفعة بشكل معتدل، وتعتبر درجة 

الحرارة األعىل من 38.5 مرتفعة. 

إذا كانت لديك نتيجة فحوصات خارج هذه النطاقات وتشعر 

بتوعك، فيرجى االتصال بفريق رعاية كوفيد في المنزل 

COVID Care at Home عىل الرقم أدناه. 

إذا كنت تشعر بأنك عىل ما يرام، كرر نتيجة الفحوصات في 

غضون 15 دقيقة وإذا كانت ال تزال خارج النطاق، فيرجى 

.COVID Care at Home االتصال بفريق رعاية كوفيد في المنزل

Remote monitoring COVID-19 Diary

 أي أسئلة؟ نحن متواجدون هنا لدعمك.

 اتصل عىل الرقم 277 367 1800 

www.covidcareathome.com.au

100999897969594939291 90 
أو أقل

األكسجين الطبيعي في 

الدم لمعظم الناس 

إذا واصلت تسجيل مستويات األكسجين 

في الدم في هذا النطاق بعد 15 دقيقة، 

فيرجى االتصال بفريق رعاية كوفيد في 

المنزل COVID Care at Home عىل الرقم 

 1800 317 375

إذا واصلت تسجيل مستويات 

األكسجين في الدم بنسبة %92 أو 

أقل، فاتصل برقم 000 عىل الفور 

أو اذهب إىل أقرب قسم طوارئ 

في غضون ساعة.

شاشات الكريستال 

LCD غطاء البطاريةالسائل

زر تشغيل / إيقاف مسبار

مفكرة المراقبة عن بُعد لكوفيد-19


