
ما هي رعاية كوفيد في المنزل؟ 

رعاية كوفيد في المنزل COVID Care at Home هي خدمة صحية 

تدعم وتراقب عن بُعد األشخاص الذين حصلوا عىل نتيجة إيجابية 

الختبار كوفيد وهم بصحة جيدة بما يكفي للبقاء في المنزل. 

 COVID Care at )سيبقى فريق رعاية كوفيد في المنزل )الرعاية

Home عىل اتصال بك لمراقبة األعراض الخاصة بك ومساعدتك 
عىل التحكم بها. قد يطلب منك فريق الرعاية الخاص بك قياس 

نبضك و/أو مستويات األكسجين و/أو درجة الحرارة. إذا لزم األمر، 

سيتم توفير المعدات الالزمة للقيام بذلك مجانًا حتى نتمكن مًعا 

من تتبع األعراض الخاصة بك ودعم تعافيك.

يضم فريق رعاية كوفيد في المنزل األطباء والممرضات 

وموظفي الدعم الذين سيتواصلون معك بانتظام ويقدمون 

المشورة بشأن األعراض الخاصة بك، وإذا لزم األمر، سيقومون 

بترتيب النقل إىل المستشفى. سيبقى فريق الرعاية عىل اتصال 

بك عبر الهاتف، وقد يكون لديك أيضاً خيار استخدام تطبيق 

.CareMonitor يسمى كيرمونيتور

 معلومات 
المريض

ما تحتاج إىل معرفته

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

CareMonitor كيرمونيتور هو تطبيق سهل االستخدام لهاتفك 
الذكي أو جهازك والذي يمكّنك من البقاء عىل اتصال بفريق 

الرعاية ويوفر معلومات وموارد مفيدة. كما يسمح لك بإدخال 

معدل نبضك ودرجة حرارتك ومستويات األكسجين لديك، مع 

االحتفاظ بسجل لفحوصاتك الصحية وحالتك خالل فترة عزلتك.

مرحًبا بك في برنامج رعاية كوفيد 

COVID Care at Home في المنزل

لقد تم تسجيلك في برنامج رعاية كوفيد 

 ،COVID Care at Homeفي المنزل

وهي خدمة مجانية يتم تقديمها نيابة 

عن الخدمة الصحية المحلية لدعم 

األشخاص الذين حصلوا عىل نتيجة 

إيجابية الختبار كوفيد-19.

يتم تقديم رعاية كوفيد في المنزل 

COVID Care at Home نيابة عن 
خدمة الصحة المحلية لديك. 

covid
care
at home
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إذا كنت تعاني من صعوبات في 

التنفس، أو في حالة الطوارئ، يرجى 

االتصال عىل الرقم 000

إذا كان لديك أي أسئلة حول رعاية كوفيد 

في المنزل COVID Care at Home، يرجى 

االتصال عىل الرقم 277 367 1800

اعراض شائعة

تشمل األعراض الشائعة سيالن األنف والسعال والتعب 

والحمى. قد تعاني أيًضا من الصداع والتهاب الحلق وفقدان 

حاسة التذوق والشم. يعاني بعض األشخاص من الغثيان 

والقيء واإلسهال. يمكن السيطرة عىل هذه األعراض بالراحة 

وتناول الكثير من السوائل، عىل غرار نزالت البرد أو األنفلونزا 

العادية. إذا شعرت بتوعك، فيمكن تناول الباراسيتامول 

واإليبوبروفين للمساعدة في تخفيف األعراض.

 لقد تلقيت نتيجة كوفيد-19 

اإليجابية الخاصة بي. ماذا اآلن؟ 

لقد تلقيت مكالمة منا ألن منطقتك الصحية   .1 
المحلية قد أخطرت فريق رعاية كوفيد في المنزل 

COVID Care at Home بأنك حصلت عىل نتيجة اختبار 
إيجابية لكوفيد-19. 

خالل المكالمة األوىل، ستكون قد تلقيت بعض   .2
المعلومات حول العزل في المنزل ووافقت عىل 

 COVID التسجيل في برنامج رعاية كوفيد في المنزل

Care at Home. وتكون قد أجبت أيضاً عىل سلسلة من 
األسئلة للسماح لفريق الرعاية بتقييم أعراضك وحالتك. 

 COVID Care سيوفر لك فريق رعاية كوفيد في المنزل  .3
at Home تواصل معك عبر الهاتف لتقييم األعراض 

والحالة. يعتمد تكرار هذه المكالمات عىل أعراضك 

وكيف تشعر كل يوم. 

يعد تطبيق كيرمونيتور CareMonitor أحد الخيارات   .4
للمساعدة في مراقبة حالتك. إذا قام فريق الرعاية بتقييم 

حالتك عىل أنها مستقرة، فيكون لديك خيار استخدام 

 CareMonitor سيساعدك تطبيق .CareMonitor تطبيق

في مراقبة حالتك ويسمح لك بالبقاء عىل اتصال. 

قد يرسل لك فريق الرعاية بعض المعدات لمساعدتنا   .5
في تتبع معدل نبضك ومستويات األكسجين لديك 

 ودرجة حرارتك. سيقدم فريقنا التعليمات ويساعدك 

في إجراء هذه القياسات في المنزل. 

نحن نعلم أن اإلصابة بـكوفيد-19 والبقاء في عزلة   .6
منزلية يمكن أن يكونا مرهقين. يمكننا مساعدتك في 

الوصول إىل دعم إضافي لصحتك النفسية، ومساعدتك 

في الحصول عىل دعم عملي آخر بأشياء مثل البقالة 

واألدوية والدعم األسري والمالي. يرجى إعالم فريقنا إذا 

كنت بحاجة إىل مساعدة في ذلك. 



اتصل بفريق رعاية كوفيد في المنزل 

 COVID Care at Home عىل الرقم 
 277 367 1800 إذا ساءت حالتك، أو 

إذا كنت تعاني من أي من أعراض 

كوفيد-19 التالية:

إذا كانت مستويات األكسجين في الدم أقل من 95%*  •

الشعور بضيق في التنفس، خاصة عند الوقوف   • 
أو الحركة

آالم عضلية شديدة أو تعب شديد  •

الرعشة أو القشعريرة  •

االحساس بأن هناك شيًئا ليس عىل ما يرام   • 
)ضعف عام، تعب شديد، فقدان الشهية، تبول أقل، 
أو إذا كنت غير قادر عىل رعاية نفسك - مهام بسيطة 

مثل االستحمام وارتداء المالبس أو إعداد الطعام(.

 اذهب إىل أقرب قسم طوارئ في أسرع وقت 

 ممكن أو اتصل بالرقم 000 عىل الفور 

إذا كنت تعاني من أي مما يلي:

مستويات األكسجين في الدم لديك %92 أو أقل*   •

كنت غير قادر عىل إكمال الجمل القصيرة عندما تكون   • 
في حالة راحة بسبب ضيق التنفس

يسوء تنفسك فجأة  •

 أو إذا ظهرت عليك هذه العالمات العامة للمرض الشديد، 

عىل سبيل المثال:

تبصق الدم عند السعال  •

تشعر بالبرودة والتعرق مع بقع وشحوب في البشرة   •

ظهور طفح جلدي ال يتالشى عند دحرجة كوب فوقه  •

السقوط أو اإلغماء  •

تصبح مضطربًا أو مرتبكًا أو نعسانًا جًدا  •

التوقف عن التبول أو أن تبول كمية أقل بكثير من المعتاد.  •

متى يمكنني التوقف عن العزل؟

يجب عىل جميع المرضى المصابين بكوفيد-19 البقاء في عزلة 

منزلية لحد أدنى من األيام بعد نتيجة اختبار كوفيد-19 اإليجابية. 

يعتمد عدد األيام عىل عدد من العوامل بما في ذلك األعراض 

وحالة التطعيم والحاالت الصحية األخرى. كما أنه يختلف 

من والية إىل أخرى مع متطلبات مختلفة. خدمتك الصحية 

المحلية هي المسؤولة عن تقديم المشورة بشأن المدة التي 

ستحتاج إىل قضاؤها في عزلة منزلية. سيتواصلون معك 

بخصوص فترة العزل في المنزل. يرجى مالحظة أن فترة 

العزل في المنزل قد تختلف بمرور الوقت وقد تتغير اعتماداً 

عىل مستوى التطعيم الفردي والمجتمعي. 

خالل هذا الوقت، سيتصل بك فريقنا )أو يمكنك االتصال بهم( 

حتى تبلغ الخدمة الصحية المحلية الخاصة بك أنك قد أكملت 

فترة العزل في منزلك. ثم سنقوم بإخراجك من خدمتنا. 

ماذا أفعل إذا ساءت األعراض؟

 COVID Care at Home Team إذا كنت مصابًا بمرض رئوي كامن، فيرجى التحدث إىل طبيبك أو فريق رعاية كوفيد في المنزل  *
حول ما هي القراءة اآلمنة لك.

يرجى تذكر أنه يجب عليك البقاء في عزل منزلي 

حتى لو كنت تشعر أنك بخير ويجب أال تغادر 

العزل المنزلي حتى يتم إخبارك بأنه يمكنك 

المغادرة. 

ال تحتاج إىل إجراء أي اختبارات كوفيد-19 لتخرج من 

العزل المنزلي ما لم تكن لديك حاالت طبية أساسية 

تؤثر عىل جهاز المناعة لديك.



األسئلة الشائعة

هل يوجد تكلفة لهذه الخدمة؟

رعاية كوفيد في المنزل COVID Care at Home هي خدمة 

صحية عامة يتم تقديمها مجانًا ألولئك المسجلين في 

 البرنامج الذين حصلوا عىل نتيجة إيجابية الختبار كوفيد-19.

من يقدم الخدمة؟

 COVID Care at Home يتم تقديم رعاية كوفيد في المنزل

بواسطة شركة Calvary Medibank JV Pty Ltd، وهي مشروع 

مشترك بين كالفري Calvary وميديبنك Medibank نيابة 

عن خدمات الصحة العامة التي لديها إتفاقية تمويل. تعتبر 

كالفري Calvary وميديبنك Medibank من مؤسسات 

الرعاية الصحية والرعاية المنزلية ذات الخبرة وتجمعان 

خبرتهما السريرية والرعاية الصحية عن بُعد لتقديم الخدمة 

 للمرضى المتأثرين بكوفيد-19.

أجهزتي ال تعمل - ماذا أفعل؟

 أوالً، يرجى الرجوع إىل رابط صحيفة وقائع معدات المراقبة

 المقدم عبر الرسائل القصيرة أو زيارة موقعنا عىل اإلنترنت

www.covidcareathome.com.au. إذا كنت ال تزال تواجه 
مشكلة، فيرجى االتصال بفريق رعاية كوفيد في المنزل 

COVID Care at Home عىل الرقم 277 367 1800 والتحدث 
 إىل أحد من فريقنا الذي سيساعدك.

ما هو الرقم الذي أتصل به إذا كنت بحاجة إىل التحدث إىل 

شخص ما من رعاية كوفيد في المنزل COVID Care at Home؟

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن رعايتك، فيمكنك 

 COVID Care at Home االتصال بفريق رعاية كوفيد في المنزل

عىل الرقم 277 367 1800.

ما هي مدة تسجيلي في البرنامج؟

خدمتك الصحية المحلية هي المسؤولة عن تقديم المشورة 

بشأن المدة التي ستحتاج إىل قضاؤها في عزلة منزلية. 

قد يختلف هذا حسب األعراض وحالة التطعيم والظروف 

الصحية األخرى. يمكن أن تكون مسجالً في برنامجنا حتى 

 تنتهي فترة العزل المنزلي الخاصة بك. 

هل سأتمكن من الحصول عىل دعم إضافي إذا احتجت إليه؟

يمكننا مساعدتك في الوصول إىل دعم إضافي لصحتك 

النفسية، وتزويدك بجهات اتصال لمساعدتك في الحصول 

عىل دعم عملي آخر في أشياء مثل التسوق لشراء البقالة 

واألدوية والدعم األسري والمالي. يرجى االتصال عىل الرقم 

 277 367 1800 في أي وقت إذا كنت تريد ترتيب الدعم.

ماذا سيحدث إذا تم نقلي إىل المستشفى؟

سيتم قبولك كمريض في المستشفى ولن تشارك بعد ذلك 

.COVID Care at Home في برنامج رعاية كوفيد في المنزل 

كيف أعيد المعدات المقدمة لي؟

ال تحتاج إىل إعادة المعدات، فهي لك لالحتفاظ بها أو 

التخلص منها إذا كنت ترغب في ذلك.

 أي أسئلة؟ نحن متواجدون هنا لدعمك.

 اتصل عىل الرقم 277 367 1800 

www.covidcareathome.com.au

http://www.covidcareathome.com.au
http://www.covidcareathome.com.au

