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 های پزشکی موردنیازدریافت مراقبت
 

شرطی که برای  های پزشکی خطری ندارد، به همچنان در حال گسترش یافتن در جوامع ما است، اما دریافت مراقبت  COVID-19اگرچه 

ها در شهر  هایی است که شاید در زمان توقف فعالیت محافظت از خود و دیگران اقداماتی انجام دهید. اکنون زمان خوبی برای دریافت مراقبت 

 انداخته بودید.  تأخیررا به  ها( آن NYCنیویورک ) 

 

 های پزشکی خطری ندارد.دریافت مراقبت 

  نوع مرکز ها در حال انجام اقداماتی برای حفظ ایمنی بیماران و کارمندانشان هستند. این اقدامات بسته به ها و بیمارستاندرمانگاه •

ها، بیرون نگه داشتن افراد تا وقتی که نوبتشان شود، الزامی کردن  وقت مالقات  بینفاصله انداختن تواند شامل متفاوت است و می 

 شود.  COVID-19، و غربالگری همه بیماران برای عالئم پوشش صورت

 صورت حضوری ببینند.اند شما یا فرزندتان را به ها وقت مالقات آزاد دارند و آماده اکثر درمانگاه  •

 استفاده شود.  تلفن یا کنفرانس ویدیوییشد، ممکن است از اگر مراجعه حضوری الزم نبا  •

 

 عالئم بیماری را نادیده نگیرید.

 مربوط باشند یا نه.  COVID-19کند مراقبت دریافت کنید، مهم نیست به برای همه عالئم جدیدی که در شما بروز می   •

قرار گرفتید، ازجمله مشکل در نفس کشیدن، مشکل در صحبت کردن، درد یا فشار در ناحیه   پزشکی اضطراریوضعیت اگر در   •

 تماس بگیرید.  ۹۱۱حسی در صورت، دست، یا پا، با قفسه سینه، یا بی 

 

 خود را انجام دهید.یناسیون منظم و واکس سالمتیاتمعاین

منظور تشخیص  یاد داشته باشید هر سال برای پایش فشار خون، قند خون و وزن بدن، و همچنین برای غربالگری به بزرگساالن: به  •

 طور منظم دریافت کنید. ها را به و واکسن  در معاینه سالیانه سالمتی خود شرکت کنیدها سریع سرطان و دیگر بیماری 

 شده را دریافت کنند. بندیهای زمانهای پایش سالمت و واکسن کودکان: مطمئن شوید کودکان معاینه •

 نید. همه افراد: از ابتدای سپتامبر، برای مقابله با آنفلوالنزا واکسن دریافت ک  •

 .بخش زیر را ببینیدهای دریافت واکسن، برای کسب اطالعات درباره مکان  •

 

 های مزمن مراقبت دریافت کنید.برای بیماری 

، بیماری  مفرط دهند )ازجمله دیابت، چاقیقرار می  COVID-19هایی که شما را در معرض خطر عوارض شدید برای بیماری   •

 های منظم دریافت کنید و نسخه داروها را تجدید کنید. قلبی یا بیماری ریوی(، مراقبت 

 

 تان تماس بگیرید.دهندهرا داشتید با ارائه COVID-19 اگر عالئم 

برای   های بهداشتی خود اطالع دهید. دهنده مراقب تان شدیدتر شد به ارائه را داشتید یا عالئم  COVID-19م خفیف تا متوسط اگر عالئ   •

اجعه کنید و مطلب  مر nyc.gov/health/coronavirus، به COVID-19کسب اطالعات بیشتر درباره عالئم 

«Symptoms and What to Do When Sick.عالئم و اقداماتی که باید در صورت ابتال به بیماری انجام دهید( را ببینید( » 

 

 ترس است.های بهداشتی برای همه در دسمراقبت

 نظر از وضعیت مهاجرت یا توانایی پرداخت دردسترس است. خدمات مراقبتی برای همه، صرف   •

اداره بهداشت +  NYC Health + Hospitals )های بهداشتیمراکز مراقبت هزینه یا رایگان برای همه در های پزشکی کم مراقبت  •

 ( دردسترس است. های شهر نیویورکبیمارستان

 ۸۵۵-۳۵۵-۵۷۷۷دردسترس است. برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره   NY State of Healthهزینه ازطریق بیمه سالمت کم •

 تماس بگیرید. ۳۱۱یا 

 تماس بگیرید. ۳۱۱یا  ۴۶۹۲-۶۹۲-۸۴۴های بهداشتی نیاز دارید، با شماره  دهنده مراقبت اگر به ارائه   •

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/low-or-no-cost-options-nyc.pdf
https://nystateofhealth.ny.gov/


 
 

دردسترس است. برای گرفتن وقت   های شهر نیویورک اداره بهداشت + بیمارستانسال در  ۲واکسن رایگان برای کودکان زیر   •

 تماس بگیرید. ۴۶۹۲-۶۹۲-۸۴۴مالقات با شماره  

 NYCدهند، های دیگر در سراسر شهر نیویورک که برای کودکان و بزرگساالن خدمات واکسن ارائه می ردن مکان برای پیدا ک •

Health Map  )ای و  های زنجیره بسیاری از داروخانه  تماس بگیرید.  ۳۱۱را جستجو کنید یا با )نقشه سالمتی شهر نیویورک

 دهند. برای کسب اطالعات بیشتر با داروخانه محلتان تماس بگیرید. مستقل نیز واکسن ارائه می 

، به  یک مرکز نزدیک به خودرایگان در سراسر شهر نیویورک در دسترس است. برای پیدا کردن   COVID-19آزمایش  •

 nyc.gov/covidtest.مراجعه کنید 

 سهم خود را انجام دهید. 

 استفاده کنید.پوشش صورت دهنده و هنگامی که در مطب پزشک یا درمانگاه هستید از هنگام رفتن به مطب ارائه   •

تان اطالع دهید؛ شاید الزم  دهندهرا دارید، از قبل به ارائه  COVID-19بر وضعیت سالمتی خود نظارت داشته باشید و اگر عالئم  •

 ها اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دهند. باشد آن
 

 

 

 7.8.20                        ها را تغییر دهد. ممکن است در صورت تغییر و تحول اوضاع توصیه  اداره بهداشت شهر نیویورک 

https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=97,102,103,58,59,60
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=97,102,103,58,59,60
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=97,102,103,58,59,60
http://nyc.gov/covidtest

