
 1  ًفًةا

 

 

َمذةيًنًوة ًا درًعيٌوة ًا 
دنُورة  شُور مَلذعًٍنا 

ًذٍبا بِشنٍّا ِطفيٍّا 
 19-بكُوثٌيد

 بَسمةوك  ٌيًلى من َقدًميووًَةن ٍذًشًية ًا

ِان ًبِعة َشقِلة َمبوعٍّا ْاخذٍٍٍْنا، وِمَنّيه نوًفقٍّا 
مَشخلفٍّا َمِؤة دَمذةًينوة ًا درًعيٌوة ًا مجٌيرًةا بِلًشنٍّا 

 northshore.org/covid19 دَعٌبرة بًىن َشوًفا:

مًا ٌيَلّيه عذٌيؤوًة ًا ِقّنًطيًةً ا وَخدٍْكمًا 
 ؟19-من َمبًيّنيًةً ا فٌيشٍّا ٌيدٌيعٍّا دكُوثٌيد

 

ٌيَلّيه مَشخلفٍّا، َكد َخدٍْكمًا  19-دثًريُوسًا كُوثٌيداوذًخة ًا دَمرًعا 
ِمَنّيه اٌيةلّىون َمبًيّنيًًةا ًلا َخّيًلّنًيًةا وَخدٍْكمًا ْاخذٍٍْنا َمبًيّنًية ًا 
-َخّيًلنًية ًا دشَقلًةا دَنًفس، وِان ىًِوة مبرًعًا نٌيَشنقٍّا عذٌيٍؤا دكُوثٌيد

 وًٍلا دًازْلة لوًة  ًاسيًا َخدٍرش 19

َخٌبشيٌّ نٌيَشنقٍّا دزىٌيروة ًا بِعًدنًا دَايَكّنًوًةا ٍكا 
 عذٌيًؤة ًا َانٍّا اوذًخةً ا:

 َعسقوة ًا دشَقلًةا دِنشمًا ًاو •

 َمرعًا َامٌينًًيا ًجو َؤدرًا ًاو •

 زدُوعة ًا َخدًةا ًاو ِرفيوة ًا دًلا ىوًيًةا دَخيًلا •

 مٌيًلنوة ًا دِسفوًّة ًا ًاو ًفًةا •
 

ٌيَلّيه موبِينٍّا نٌيَشنقٍّا رًًبا ًاو خدًا من ِنسًينًا 
 فٌيشٍّا ٌيدٌيعٍّا َايك :

 َشخٌينوة ًا •

 شًعلًةا •

 سخٌيموة ًا •

ِمخيًا بشوخنٍّا  •
 دجًَجرًةا)َبلُوًةا(

 حرًيًةا دَنخٌيرًا •

َمذٍعا جًو  •
عوقَبذًية ًا َعم 

 نٌيَشنقٍّا َايك  َنشًلا

بًؤُوروًةا ًجو ِرٌجشًا  •
 دَمميًخًةا ًاو طعًمًةا

 ًلا َمَخبًةا اٍلك ًًلا •

 ِرجودًا و َرةَرًةا •

 َمرعًا دٍرشًا •

 زروبيًا •

دًويوة ًا ًاو نٌيَشنقٍّا دةوًقنًا  •
 دٍماك لوًةا ْاخذٍٍٍْنا
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مًا ٌيَلّيه َخدٍْكمًا من نَفّقيًةً ا 
دًلايَلّيه فٌيشٍّا بعيٍّا ًرعيوة ًا 

وَمذةًينًوًةا دمَدبًرنوةً ا دًاسًيا، 
 ًجو َبيًةا؟ 19-دبًَسمًةا من كُوثٌيد

  

َمؤيًا دًفِاش بسٌيًما ِطفيًا ِان ىًٍوا جًو َبيًةا َعم َمكًليًةا 
. وِان ىًِوة مبرًعًا من َخدٍْكًما نٌيَشنقٍّا ًلا 19-دفًرسًةا دكُوثٌيد

 ًمِؤة دَمفِلخة اَلنٍّا اوذًخًةا: 19-َخّيًلٍنا دكُوثٌيد
 
 

 لَسخٌينوة ًٌا وَمذٍعا دَفٌجرًٌا وٍرشًٌا:

 َاسةٌيمًاثُون، َايك  ًةايلٌينُول •
 

 مَلشًلًةا دحرًٌيًةا دَنخٌيرًٌا:

• Mucinex-DMَخيًلا َزوًدنًا, 
 

 لَسخٌينوة ًٌا دجًٌَجرًةا وشعًٌلًةا:

 نًطُوّفًيًةا لشًعلًةا َايك  ىُولز ًاو سٌيًفاكُول •
 

 :لَسخٌينوة ًٌا دجًٌَجرًةا

َملوخٍّا: شَعشَةّيه جًو فوًما ةًلة جًىٍّا بيًومًا، وَمزِيد َميًّا  •
 اُونؤٍّا َعم َميًّا َشخٌينٍّا 8َمطًعًما زعُوَرا دِملخًا جًو  2/1-1

َمطعًمًا َربًا  1َزحَنبٌيًلا كًينًًيا+َليموًنا+شًيًا جًو دوشًا )َمزِيد  •
َدقٌيقٍّا  4-3ل جًو كل ِمَنّيه مَبيًّا َشخٌينٍّا َعل نورًا، وشٌبُوقَلّيه َى

 وَمؤفٌيَلّيه وشةٌيَلّيه ، ومًِؤة دَمةِبة لدًىًا َايك  طًعمةوك 

 :لَسخٌينوة ًٌا

 Vicks VapoRubَعل َؤدروك  ولَةخة من َنخٌيروك  اٌيَمن دًبِعة •
 َمِةٌب

 
 :لَسخٌينوة ًٌا دَنخٌيرًٌا

 رًسسًا َملوًخا خنٌيًريًا لَنخٌيًرا َىل َةذٍةي جًىٍّا بيًومًا •
 

 :لرخًٌقًةا من ًفوخًٌا َبروزًٌا

 ةًنًنا َشخٌيًنا ًاو َرطٌيبًٌا •
 

 :لرخًٌقًةا من َبروزوًةا

 كل خًدا ًشًعا وًٍلا دشًِةة خدًا ًكسًا من َميًّا ًاو •

 

َداك ٌي ًمِؤن َطلِبن لًرعيوًةا ًاسيوًةنًيًةا 
 بِعدًًنا دًلا ًطٌبوًةا دَايَكنًيوةٌي؟

  

درًعيوًةا خومًلنًيًةا دٌيًلًنًيا ِالوك  ِان َمخِبر مَبقربًًٌنا  •
ىًٍوالوك  رًبًا نٌيَشنقٍّا، وفرٌيشًاية َعسقوًةا جًو شَقلًةا 

 %92دنًَفس، ًاو قرًيًةا دشَقلًةا دنًًفسوك  بوش َبؤورًا من 

ِان ىًٍوالوك  َايَكًنيوة ًا ًاسيوًةنًيًةا  911َمخِبر َعل ِمنيًًنا  •
، ودرٌي 19-داٌيةلوك  كُوثٌيد عرٌيؤًةا، وْامُور ملَشدًرنًا

 لَكًممةوك  ِان مًِؤة

ِان جموٍبالوك  دَشقِلة جًلنوك  َسىًما دعرٌيؤوًةا  •
بِعلًةا درًبوة ًا دنٌيَشنقٍّا، ًوٍلا دجمًِبة خَلد من َانٍّا 

 لٌيّسًيًةا:
 

 :مَلذًعٍنا ذًٍبا بِشنٍّا

 ٍبيةكذٌيٍىا دنُورة  شُور جلٌينربُوج
(847) 657-5632 

 ٍبيةكذٌيٍىا دنُورة  شُور اٌيثًٌانسةُون
(847) 570-2111 

 ٍبيةكذٌيٍىا سوٌيدًٌيًٌا
(773) 878-8200 

 

 :ملذٌيٍعا َشٌبٍذا

Advocate Children’s ٍبية كذٌيٍىا د 
(847) 723-5154 

 ٍبيةكذٌيٍىا دلُورٌي لَشٌبٍذا
(312) 227-3800 

 
 

ليًؤُوفًةا َمخِبر قَدم ِعًدنًا بَسىمًا دعرٌيؤوًةا وْامُور 
ونٌيَشنقٍّا  19-مشَةاًلنٌيًةا دٌيىوة ِطفيًا بكُوثٌيد
 داٌيةلوك . )َعل ِمنًينٍّا داٌية لِعل(
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 ًما ٌيٍلى َقريًنًا دِؤبًعا َمخيًًنا وَداك ٌي َمفِلِخٍنى؟
 
 
 

ٍلى ةوًقنًا زعُورًا ًلا َعَمًليًا ٍكا َمَساة ًا دخمًيًةا دِلبًا ٌي
ًفِاش موفِلًخا خًليُوروة ًا َعل كًميوة ًا داُوكسحٌينًا 

مشونًيا جًو كٍلى َفٌجرًا، وَقم َيىَبخلوك  مبًودًعّنوًةا 
بًىًنا ةوًقنًا ملَسيعًنوةوك ، وَمقربًًٌنا درًعيوًةا 
خومًلًنيًةا لَةَخبًةا دكًما بد َسنِقة َعل ًرعيوًةا 

 .يوًةًنيًةا، وَعمًا َعم ىًَدك  ٍكا ًقٍرا لنٌيَشنقٍّا داٌيةلوك ًاس

 :َمودعًٌّنوًًٌةا دَمفًلخًةا

وًٍلا دَفيشيٌّ ِقذٍيا ًمودًعّنوًًةا دٌيَلّيه َعم َقرًينًا  •
 دؤبًعا َمَساًةنًيًا دخمًيًةا دِلبًا

قَدم َمفًلخًةا دةوًقنًا ًلا َمةِبة ًسك  ِمندٌي َعل  •
 طوفًذةوك 

َمفِلخٍلى ةًلة جًىٍّا بيًومًا )بَؤفرًا، بَطىرًا، بَرمشًا(  •
يًومٍّا  بًَةر دفٌيشلوك  مودِعيًا دٌيىوة  14ملةًخا د 

 19-طفًيا بكُوثٌيد

جًو كل ِعًدنًا دَمفِلخةٍلى، وًٍلا دَمفلِخةٍلى َكد َانٍْة  •
ٌيةٌيبًٌا وبِشليوًةا ملةخًا دةًلة َدقٌيقٍّا وخدًا جًىًا 

 يًدًيًةا ملةًخا دةًلة َدقٌيقٍّاًبَةر حَوحًةا ع

 َذًفٍفا َىل ًبَةر َمفًلخٍةى 30سبُور  •

مَسٌجِلن مِلنًينًا بوش ًبؤُورًا داُوكسحٌينًا َعم كل  •
 َمفًلخًةا

نطُور لكَلّيه سوجًٌلوك  مطل دًمِؤة دمَشوِةفة  •
بَيّيه َعم َيىًلا درًعيوةوك  ِان َسنِقة لرًعيوًةا 

 ًاسيوًةًنيًةا بوش َزودًا

 :َفرمًيًةا دقًريًةا دةوًقًنا دخمًيًةا دِلبًا
 

 ًما وًٍلا دَعٌبِدة؟ قرًيًةا دةوًقًنا

 ًلا َعٌبِدة لسًك  ِمندٌي َزوًدًنا بوش َزودًا 92%

 رٍْخُوش لَسىًما دعرٌيؤوًةا بوش ًبؤُورًا 84%

ِان فٌيشٍلى شقٌيًلا اوكسحٌيًنا بِعًدًنا  91%-85%
 10وٌيَةٌبًةا بشليوًةا ملةًخا ددٌيَةٌبًةا، 

 َدقٌيقٍّا وبًَةر ًىَدك  منٍْدٍرش

ِان فٌيشٍلى موفِلًخا ةوًقًنا بًَةر حَوحًةا، 
َدقٌيقٍّا ْاخذٍٍٍْنا ومنٍْدرٍٍْش َمفِلخ  3حُوح 

 لةوًقًنا

% مًشيٌن 91-% 85ِان ىًوًيا ةًنيًةا دبوًؤًيا 
 لَسىًما دعذٌيؤًوًةا

 
 :ٍكا مَنقِفنٌّ قذًٌيًًٌةا د Pulas OXاَلٍنا:

    
قرًيًةا  ًاو ٌيَةٌبًةا حَوحًةا ِعًدًنا سٌيقُوًما

داُوكسٌيمًٍةر 
 ملًخيًةا دِلًبا
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 خمًًميًةا دْاخذٍٍْنا؟مًا َعٌبِدن مطل  
 

ًاو َخشِبة دِطفًيايوة بٍيى، وًٍلا دَعٌبد بىًن َمذةًينوًًةا دلَةخة لعودًرنًا مبًخًميًةا دَفذؤُوٍفا  19-ِان ٌيدعلوك  دٌيىوة ِطفًيا بكُوثٌيد
 ْاخذٍٍٍْنا جًو َبيةوك  وكنوشيوك :

 

ًنا دًازْلة فوش ًجو َبيًةا، وًلا ِفلِطة ِاًلا بِعدً •
 لًوة  ًاسًيا

 ًلا ًازْلة لشوجًٍْلا ًاو مَلدًرشًةا ًاو َشوفٍّا جًوًنًيٍّا –

ًلا َمفِلخة لشٌبيٌٍّلا دمًشنًيًةا جًًونًيٍّا ًاو ذًدًيًةا بَاٌجرًا ًاو  –
 ًذدًيًةا دٌيَةٌبًةا مشوَةفًةا

ِان وًٍلايًلى دَفلِطة، بِعًدنًا دْاَزلةوك  لشَقلًةا درًعيوًةا  –
 ًاسوًةًنيًةا، َمِةٌب لَكًممةوك 

 
فرُوش جًلنوك  من ْانًشٍّا ْاخذٍٍٍْنا  •

 ًجو َبيةوك 

فوش ًجو ًطوروك  خومًلنًيًا َكد روخِقًنا  –
 من َفذؤُوٍفا ْاخذٍٍٍْنا جًو َبيةوك 

 َمفِلخ جَمشًةا فرٌيشًةا بيوك  –

 ًلا َقرٌبة َعل َخيوٍّا َشينًيٍّا –
 

 شاُوًلامًكسًيًةا دشعًلًةا و  •

َمفِلخ زقُورًا ومَرفٌيٍلى جًو خدًا َسلًةا  –
 مكوًسيًةا وخَمِلل الٌيدوك  َخدٍرشٍْ

بِعًدًنا دًلا ىوًيًةا دزقُورًا َورًًقيًا،  –
 شعُول ًجو دوكوك  َبلخُود

 
لٌبُوش لَكمًمةوك  بِعًدنًا  •

 دًىِوة َقرٌيبًٌا اْلخذٍٍٍْنا
لشَقلًةا َعل  5ةنٌي لًفًةا د

نًا، ْاسٌيٍذا َمذةًينًوًةا دخومًل

 بَكًممًةا دًفًةا

 خَمِلل الٌيدوك  َامٌيًناية •

ذًفٍفا، وفرٌيشًاية بِعًدنًا  20ملةخًا د –
دَمقًلٌبًةا دخنٌيرًا وشًعلًةا ودَقرًةا 

لًفًةا ورٍَْخشًةا لٍبية َخوٍفا خَمِلل 
الٌيدوك  مَبيًّا وًؤبوًنا لرًًبا جًىٍّا 

 وقَدم ٍماك لوًةا ًاو ًبَشلًةا

ؤًبُوًنا وَميًّا ٌيَلّيه جوبًيًا بوش ًطبًٌا،  –
 وفرٌيًشاية بِعًدنًا دىًوٌي اٌيدوك  مشوخِةنٍّا رًبًا

ِان ًلا ىًوٌي ؤًبُونًا وَميًّا، َمفِلخ   –
%، 60لَةمًزنًا اٌيدًا دًشِقل لَشك رًا َايك  

 وَفرِخةٍلى َعل كًلى اٌيدوك 
 ٌيٍلى برعًشًا بَبروزوًةا

 
بَعينوك  وخنٌيروك  ًلا َدقِرة  •

وفوموك ، فرٌيًشاية بِعًدنًا 
 دًلا ىًِوة خموِلًلا الٌيدوك 

 
نقٌوف ِدًقاية مَلذةًينًوًةا  •

 دقلٌيٌبوًةا َبيةوًةنًيًةا لَةخة:
ًلا مَشوِةفة مَلِرجلوك  و ًكسوك  وكَلّيه  –

ِمندًينوك  دٍماك لوًةا وشُوِشفوك  ًاو 
 ْاخذٍٍٍْنا جًو َبيةوك شوٌيةوك  َعم َفذؤُوٍفا 

خِمِلل لكَلّيه ِمندًينٍّا مودك ٍذا لِعل ًطبًٌاية مَبيًّا وًؤبونًا  –
 ًاو َمةٌبٍلى جًو خَمِلًلنٌيًةا دمًانٍّا ًبَةر َمفًلخٍةى

قلٌيٌبوًةا دشطخٍّا ِعًليٍّا ددَقرًةا باورخًا رُوةٌينًيًةا جًو َطورًا  –
َخٌبشيٌّ َعل ِشطخٍّا ِعًليٍّا ددَقرًةا دَمذًعٍنا ًاو ٍبيةَخوفٍّا، ٍكا 

وةٌيلٌيثُونٍّا وةوًقٍنا دشوعبًدًا من ِرخًقا وةوًقنٍّا دكُومفيوَةر 
لوًخنًيٍّا وَشوًفا دفَةخًةا دَةذًعٍنا وَشوًفا دٌيَةٌبًةا دٍبيةَخوفٍّا 

 ولوخٍّا وقدٌيلٍّا وةوًقنٍّا لوخًيٍّا وَطٌبّلًيًةا وشوٌيًةا

داٌية جًَوّيه ِدمًا ًاو ِشخًةا ًاو ِمنديًنٍّا  مًقِلٌب وَةِمز َشوفٍّا –
دجًو َفٌجرًا بؤًبُونًا وَميًّا ًاو كل َمقلبًٌنًتا ْاخذٍٍٍْنا وًبَةر 

 ىًَدك  َمفِلخ لةوًقنًا دقلٌيٌبوًةا دَبيًةا

مًلودًعنوًًّةا ًزوًدّنًيًةا خَدر َةِمًزنًا دَبيًةا وًٍلا دَعٌبِدة 
 cdc.gov/coronavirus سًعُوروًةا َعل: 
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 َداك ٌي مًِؤن دَمفِلِخن لَكًممًةا دًفًةا ملخًمًيًةا دًجيٌن وْاخذٍٍْنا؟ 
 
 

َمًةٌبًةا دَكًممًةا دًفًةا ٌيٍلى شٌبٌيًلا ًاَننًقيًا لعودًرنًا َعل ًلا شَبقًةا دفرًسًةا دطًفيًةا، 

َكمًمًةا دًفًةا بِعدًًنا دىًِوة قوربًا من ْاخذٍٍْنا، )ًاف ِان ىًويٌّ ْانًشٍّا ًوٍلا َعلوك  دَمةِبة 

 دَبيةوك (، ودك ُور دَمًةٌبًةا دَكمًمًةا ٍلا َشقًلا َشوًفا دسنٌيقوًةا درخًقيوًةا كنوشيًيًةا

 
 َخْدكمًٌا َمذةيًٌنوًًٌةا ٍكا َخٌبشيٌّ َعل َمًةٌبًةا دَكمًٌمًةا ِمَنّيه:

 دَقرًةا بَكًممًةا، َخِلل اٌيدوك  مَبيًّا وًؤبونًاقَدم  •

 َمِةٌب لَشرٌيًطا دَكمًمًةا َعل خنٌيروك  ووًٍلا دمًكسيًا َكًممًةا لنخٌيروك  وفوموك  •

 َمِةٌب َشرٌيًطا ًبَةر َنةًيةوك ، وًلا َشٌبِقة َشوفٍّا َبطٌيٍلا َبيًنة ًفةوك  وَكًممةوك  •

دَكًممًةا ًلا َدقِرة بيًى مطل ِان ىًوٌي سًّىٍما من ثًايرُوسًا كذٌيٍكا َعل بِعًدًنا دَمًةٌبًةا  •

 َسىًما َبًريًا دَكًممًةا، بد َشقلةٍلى باٌيدوك 

ِان ًىِوة سنٌيًقا َعل َمدرًسًةا دَكًممةوك  بِعًدنًا دلَبشٍةى، خَمِلل الٌيدوك  خَبد  •

 َدم وًبَةر َمدرًسٍةىَسمًمًنا داٌية جًٍوى َشك ًرا ًاو بًؤبوًنا ومَبيًّا ق

 ِان رٌجشلوك  دَكًممةوك  ٌيًلى َميًنًةا، مَشخِلفًلى وَمِةٌب خدًا َخدًةا •

 بِعًدًنا دشَقلةوك  لَكمًمًةا شقُوٍلى بزىٌيروًةا من َبًرٍيى ًاو من َشذٌيٍطا •

فوش زىٌيرًا دًلا َدقِرة بَعينوك  ًاو خنٌيروك / ًاو فوموك  بِعًدنًا دشَقبلةوك   •

 لَكمًمًةا

 وًٍلا دًلا َمفِلخة لَكمًميًًّةا موفِلخٍّا، ِاًلا َمندٌيلّىون جًو خًدا َسلًةا مكوسًيًةا •

ِان ًىِوة َمفلوخٍّا َكمًمًةا من َفرضًا، وًٍلا دَفيِشة َخةٌيًةا َعل خَمَللٍةى ًبَةر كل 

د َمفًلخًةا، ولشَقلًةا دَمذةيًنوًًةا خَدر َخًللًةا دَكًمميًًّةا دًفًةا وَفذٍضا، عٌبُو

  cdc.gov/coronavirusسًعُوروًةا دًىًنا َشوًفا:

 

 
 َمِةٌب لَشرٌيًطا َحوًحًنا َعل َجشًرا دخنٌيروك 

 

 َمِةٌب اَلًسذيًًةا بًَةر ٍرشوك 

 
خَمِلل اٌيدوك  بَةمزًًنا داٌيًدا دًخٌبش لَشك ًرا ًاو 

 بؤًبوًنا وَمًيا قَدم وبًَةر َمدًرسًةا دَكمًمًةا

 
 لَكمًمًةا بزىٌيروًةا من بًَةر ٍرًشا ًاو من َشذٌيٍطاشقُول 
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ًما ًوٍلا دَعٌبِدن بِعدًنًا ددرًيًةا دبًًلا 
 ؟19-َعل َخد ْاًنًشا ِطفيًا بكُوثٌيد

 
 

بَشيًنيوًةا جًو  19-بِعًدًنا دىًويًةا دًبَسمًةا دْاًنشٍّا من كُوثٌيد
ْاًنشٍّا ًذٍبا بِشنٍّا وَفذؤُوٍفا، ًجو كل عومرًا، َعم َخدٍْكمًا َبيًةا، 

َايَكّنوًًةا ًاسيوًةنًًيًةا ِاسًيًًّةا ِقّنًطًيًةا َايك  َمذٍعا درًة ًا ًاو 
َمذٍعا دِلًبا ًاو ٍشيَكر، ٌيَلّيه بوش َقبًلنٍّا لطًفيًةا بَزبونويًًّةا 

دنٌيَشنقٍّا وًٍلايًلى وبِعًدنًا دفَلطًةا  19-بوش قنًطيًًّةا دكُوثٌيد
طَلبًةا درًعيوًةا ًاسيوًةنًيًةا، وِان ىًوة َمسيوٍما بًًلا خَبد 

 ْاًنشًا ِطفًيا جًو َبيًةا، وًٍلا َعلوك :

خًيُوروًةا َعل َمرًعنًا خَبد اورًخا َامٌينًيًةا ومن  •
 قورًبا

 19-فوش زىٌيرًا لنٌيَشنقٍّا دزىٌيروًةا عذٌيٍؤا دكوثٌيد –
 (1)خزٌي ًفًةا 

ًخيُوروًةا ومَسٌجًلنًةا دَمَساًةا داُوكسحٌيًنا دخًميًةا دِلبًا  –
 (3بطوًكسًا )خزٌي ًفًةا 

 عودًرًنا ًجو ًبَسمًةا دنٌيَشنقٍّا دَفرؤُوًفا مرعيًا •

فوش َخةٌيًةا من شًةيًةا درًًبا من ِشخلٍّا وشَقلٍةى لرًبًا من  –
 َمنَيخًةا

ٌيرًا ًاسيًا َمفِلخ مِلندًينٍّا دٌيَلّيه َعم ًما دٌيٍلى ْام –
وَمذةًينًوًةا َعم َمسًيمًةتا دبًًلا ًجو َبيًةا لنٌيَشنقٍّا ًلا 

 (2َخيًلنٍّا )خزٌي ًفًةا 

 ِان سنقلوك  بعٌي ًرعيوًةا ًاسيوًةنًيًةا بوش َزودًا •

فوش َامٌيًنًيا َعل نَطرًةا دِمنًيًنا دةٌيلٌيثُوًنا دَمقربًٌنًا  –
 دًرعيوًةا خومًلنًيًةا

مَبقربًٌنًا درًعيوًةا ًاسيوًةنًيًةا فرٌيشًا بَيّيه ِان َمخِبر  –
 مرعٍلى َفرؤُوًفا

– (cdc.gov/coronavirus)  َمفِلخ شٌبٌيًلا دبوؤًًيا َنثشًنًيًا فرٌيشًا
َعم َقريًنًا  بقنطذُوٍنا دشوعبًًدا َعل َمذٍعا وفَرقًةا ِمَنّيه

 دؤبًعا دخًميًًّةا دِلبًا لسويًعوك  ًجو شَقلًةا دفوسًقنًا
 بِعًدًنا دطًلبًةا درًعيوًةا ًاسيوًةنًيًةا

 
 بِعًدنًا دعرٌيؤوًةا ًاسيوًةنًيًةا 911َمخِبر َعل ِمنيًنًا  •

 19-زىٌيروًةا مبشًدرًةا َعل َمرًعنًا دٌيٍلى ِطفًيا بكُوثٌيد –
 وَمًةٌبًةا دَكًممًةا َعل ًفٍةى ِان َفيشًا مؤٌيًةا

َفرؤُوًفا َداك ٌي مًِؤن دخًمِمن جًليٌن، َايك  َخد 
 وًاف بَفذؤُوٍفا دَبيةوةٌي؟ 19-ِطفيًا بكُوثٌيد

  

بِعًدًنا دَمقًلٌبًةا دَطورًا ددَمك ًةا ًاو  •
 ٍبيةخُوفٍّا دَمرعًنًا ومَةَمزَةّيه

 عٌبُود ًلًاىًا َايك  سنٌيقوًةا  –

ًبَةر َمفًلخًةا دٍبيةخُوفٍّا مخُول َعل  –
 ًلا َمفًلخٍةى ملةخًا بوش ًارٌيك ًةا

لٌبُوش لَكًممًةا دًفًةا وَبذاٌيٍدا ًاو  –
 ًلاةٌيكس ِان َمؤيًا

بِعًدنًا دفرًقًةا من َكمًمًةا ًاو َبذاٌيٍدا وًٍلا دخَمِللة  –
 الٌيدوك  َخدٍرش ًطبًٌاية

 
 بِعدًًنا دعَبرًةا لَطورًا دَمرعًنًا •

 لبُوش لَكمًمًةا ِان اٌية  –

وبِعًدنًا دفَلطًةا من َطورًا دَمرعًنًا  –
 خَمِلل الٌيدوك  حَبلدوًةا َخدٍرش

شًةا َاقلٍّا، فرٌيشًاية بعدًنًا دًلا 
 لَبشةوك  لَكًممًةا فوش رخٌيًقا من ِطفيًا

 مَةِخب جًلنوك  دًىوة لٌبٌيشًا كًما دمًِؤة –
 

ٍلا ًىوًيا دًاةيٌّ ْانًشٍّا لًوة  َمرًعنًا  •
 شٌبُوق من َمقذبًٌٍنا دًرعيوًةا ِاٍلى
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 كًما ِعدًًنا ٌيًلى سنٌيقًةا دَفيِشن جًو َبيًةا بِعدًًنا دطَفيةٌي؟
 

مسٌيًمنًا، وًٍلا دَفيشة خلُودُوُك َىل  19-ِان ًىٍوا فًلًطا دبوًؤًيا كُوثٌيد

 دَبسِمة وًىن ِمندٌي ٌيٍلى َمدعوٍيا:

شًعٍّا من  24و  19-يًومٍّا من َمبيًنًةا دكُوثٌيد 10ًلا ًبؤُوًرا من  •

 شخونًةا دًلا َدذًمٍنا وَكد نٌيَشنقٍّا ْاخذٍٍٍْنا َايك 

وَخد َفرؤُوًفا  19-وًٍلا َعلوك  دَفيِشة خلودُوك  َىل: ِان ًلا اٌيةلوك  كُوثٌيد

 :جًو َبيةوك  ىًٍواٍلى

ا، ِان َمؤيًا دًفِاش َيومٍّا من ةَفقًةا ْاخًرًيًةا مَبرًعنًا ِطفيً 14ًبَةر  •

 َبلخُوٍدى

سوًكًلا دفَيشًةا َبلخُود ٌيٍلى دَفرؤُوًفا مرعًيا نِطرلٍْى دًفِاش  –

َاقلٍّا من رخًقيوة ًا كنٌوشيًيًةا/ ًاو فٌيًشايٍلى جًو  6َايك   رخًقا

 َخد دوًكا فرٌيشًةا من َفذؤُوٍفا ْاخذٍٍٍْنا جًو َبيًةا

َيومٍّا من سٌيقُومًا ٍكا ًفِاش خشٌيبًٌا َمرًعًنا بسٌيمًا ِان ًلا  14 •

 ًفِاش َبلخُوٍدى

عٌبُود بوؤًيًا َعم َسىمًا خومًلنًًيا بِشدًةًنا ًجو شوجًٍْلا مطل 

دَعرًةا لفوخًلنًا، ِان ًفِاش بعًيا َورًًقا دًبَسمةوك ، وًٍلا 

دَمفِلخة نُورة  شُور كوٍنيكة مَلكًملًةا دسًعُوروًةا 

 َالٌيكةرُونًيًةا ًاو َمخَبرًةا َعل ِمنًينًا 

847-HEALTH9 (847-432-5849.) 
 
 

 
 

 !فوش اٌيزَجًدا دشًلًما

 فرُوس مِللًةا، وًلا لثًايرُوسًا
 

ملَشوًةفًةا دَمذةًينوًًةا QRجرُوش لِرمزًا 

 دَشيًنا َعم َخٌبًذوًًةا وَبيةوًةا

 كوثٌيدشقُول قُوًلا دشًلًما من 

 نطُور َعل َشيًنا دكنٌيّشوًَةن

ًدنًا دفَيشًةا خلُوًدا ٌيًلى مشَةخلًفنٌيًةا، فٌيشًةايًلى بعٌيًةا ِع
 dph.illinois.gov/covid19دَعٌبِدة سًعُوروًةا َعل: 

 


