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 طویلة األمداللألشخاص الذین یعانون من أعراض كوفید  
 2021نیسان \أبریل 21) 19-المستمرة (ما بعد األعراض الحادة لكوفید 19-معلومات حول أعراض كوفید

 الغایة 
(أو القائمین على رعایتھم) ویخشى أن تكون لدیھ أعراض  19-أو ربما كان مصاب بكوفید 19-تقدم ھذه المذكرة اإلرشادیة النصیحة ألي شخص مصابًا بكوفید

 طویل األمد". ال مستمرة. یشار إلى ھذه األعراض المستمرة باسم "كوفید  

 النقاط الرئیسیة
 . 19- األعراض لعدة أسابیع أو أشھر بعد اإلصابة األولیة بكوفید  یحدث كوفید طویل األمد عندما تظھر علیك •

 من شخص آلخر.  19-تختلف األعراض التي تظھر بعد اإلصابة بكوفید  •

 . 19-قد تكون أسوأ لدى بعض األشخاص وقد ال تكون مرتبطة بمدى سوء اإلصابة األولیة بكوفید •

 رور الوقت ویختلف معدل الشفاء بین األفراد.  تشیر األدلة الحالیة إلى أن معظم األشخاص سیتعافون مع م  •

ھذه   التعامل معمساعدتك في   بإمكانھ فإذا شعرت أن لدیك أعراض كوفید طویلة األمد، فتحدث إلى طبیبك المعتاد (الممارس العام أو الطبیب العام)،  •
 في طریقك إلى الشفاء.  واألعراض 

 ما ھو مرض كوفید الطویل األمد؟
. یُعرف أیًضا باسم  19- مرض كوفید الطویل األمد ھو االسم الذي یطلق على األعراض التي یعاني منھا بعض األشخاص ألسابیع أو أشھر بعد اإلصابة األولیة بكوفید 

قد تختلف من شخص آلخر. یمكن أن   ". على الرغم من استمرار ظھور األعراض لدى بعض األشخاص، إال أن األعراض الفعلیة 19- كوفید ب "ما بعد اإلصابة الحادة
 .  19-بعدوى كوفید عندما أصیبواأبدًا یتعبوا تحدث أعراض كوفید الطویلة األمد لدى األشخاص الذین لم 

 ما ھي أعراض مرض كوفید طویل األمد؟
 تشمل األعراض الرئیسیة ما یلي: 

 ضیق في التنفس  •

 سعال  •

 التعب / اإلرھاق  •

 مشاكل التركیز / الذاكرة  •

 القلق واالكتئاب والتوتر والشعور بالذنب -في المزاج  تغیرات   •

 فقدان حاسة الشم أو التذوق •

 صداع  ال •

 مشاكل النوم  •

 خفقان القلب / رجفان القلب / تسارع ضربات القلب / ألم في الصدر  •

 طفح جلدي  •

 آالم في العضالت والمفاصل  •

لقائمة كل األعراض التي تعاني منھا. قد یكون ألعراضك أسباب أخرى إلى جانب كوفید  ومع ذلك، ھناك أعراض أخرى یتم اإلبالغ عنھا، لذا قد ال تتضمن ھذه ا 
 الطویل األمد. 
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 رسمي

 بكوفید طویل األمد؟ أنني مصاب  أشك  ماذا أفعل إذا كنت أعاني من أعراض مستمرة وكنت
اإلجابة على أسئلتك وإجراء فحص طبي لك. سیتمكن طبیبك أیًضا من إحالتك للحصول   بإمكانھحدد موعدًا مع طبیبك المعتاد (الممارس العام أو الطبیب العام)، والذي 

 على مساعدة مستمرة، إذا كان ذلك مطلوبًا.  

 طویل األمد؟ وفیدھل سأظل دائًما مصابًا بك
دك طبیبك المعتاد في  یتعافى معظم الناس بشكل كامل، ولكن یستغرق األمر وقتًا متفاوتاً. راقب أعراضك واطلب المساعدة إذا شعرت أنك ال تتحسن. یمكن أن یساع

 اتخاذ قرارات بشأن العودة إلى العمل واألنشطة األخرى.  

  على سالمتك، تفضل بزیارةلمعرفة المزید من المعلومات حول فیروس كورونا وكیفیة الحفاظ 
19)-coronavirus (COVID –  DHHS.vic >https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus < 

   398 675 1800) 19-إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فاتصل بالخط الساخن الخاص بفیروس كورونا (كوفید
      . 0صفر  الرقمواضغط على 

 

  للحصول على معلومات بلغات أخرى، امسح رمز االستجابة السریعة ضوئیًا أو قم بزیارة
DHHS.vic -  19-فیروس كورونا (كوفید   -مصادر مترجمة( 

>https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19 < 
 

 ي استفسار أبخصوص 
 ساعة)  24(    398 675 1800الخط الساخن لفیروس كورونا 

 ) لحاالت الطوارئ فقط 000االتصال بالرقم ثالثة أصفار (یرجى 

إذا   13 36 77باستخدام الخدمة الوطنیة للصم والكم على الرقم  160 651 1300الھاتف لتلقي ھذا المستند بشكل آخر، اتصل برقم 
  Project Management Office Communications البرید اإللكتروني:لى ع أولزم األمر، 

>COVID-19PMO-Communications@dhhs.vic.gov.au<. 

 .  1Treasury Place، Melbourneمصرح بھا ونشرتھا حكومة والیة فیكتوریا، 

.State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 21 April 2021©   
 https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 19) -coronavirus disease (COVID –HHS.vic D><  : لىمتوفر ع 
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