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إرشادات لألشخاص الذين يستعملون عقاقير خالل جائحة  
 (COVID-19مرض )

 
( ودخول المستشفى للعالج والوفاة. COVID-19ُيعد األشخاص الذين يستعملون عقاقير أكير عرضة لإلصابة بعدوى مرض )
ي بيئات الرعاية الصحية. ومع ذلك، يجب  قد يكون من الصعب االعتناء بصحتك، خاصة إذا كانت لديك تجارب  

سلبية فى
ر للحصول  عليك دائًما إخبار مقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه باحتياجاتك أو زيارة أحد مقدمي خدمات تقليل الضى

 عىل الخدمات واإلحاالت المناسبة. 

 
للوقاية من مرض   أفضل طريقة  اختيار  اآلتية عىل  والموارد  اإلرشادات  الصعب COVID-19)تساعدك  من  يكون  قد   .)

، زادت قدرتك عىل حماية نفسك من العدوى ((COVID-19محاولة تجنب اإلصابة بمرض   ، لكن كلما اتخذت خطوات أكير
ة.   واألمراض الخطير

 
ي العالجCOVID-19الوقاية من مرض )

 ( وإجراء االختبار وتلق 

 

ة والوفاة  تلَق اللقاح والجرعة التنشيطية. فالحصول عىل   • اللقاح هو أفضل وسيلة لحماية نفسك من األمراض الخطير
 ( مرض  مرض  COVID-19نتيجة  لقاح  ي 

لتلف  منك  قريب  موقع  عىل  للعثور   .)(COVID-19،)   بزيارة   تفضل 
vaccinefinder.nyc.gov  877- 829-4692اتصل برقم أو . 

ي يزداد فيها معدل انتقال مرض ) •
ي األوقات الت 

( وعىل النحو الذي توصي به إدارة  COVID-19ارتِد قناع وجه فى
ي 
ي مدينة نيويورك )إدارة الصحة فى

ي تتطلب ارتداء أقنعة. (NYC)الصحة والسالمة العقلية فى
ي األماكن الت 

 ، وفى

ام بنظافة اليدين ب • ى ثانية عىل   20لمدة    والصابون  الماءبطريقة سليمة. واغسل يديك باستمرار  تدرب عىل االلي 
. قم بالعطس أو دم معقم اليدين الذي يحتوي عىل  األقل. واستخ ى كحول إذا لم يكن الماء والصابون متاحير

 من يديك. ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيٍد غير مغسولة. 
ً
ي كمك بدال

ي أو فى
ي منديل ورف 

 السعال فى
o نامج خدمات الحقن إذ  ا كنت بحاجة إىل صابون أو معقم لليدين، فاتصل بير

(Syringe Service Program, SSP  . المحىلي االستقبال  بمركز  أو  المحلية  الطبية  بالعيادة  أو  المحىلي   )
 وابحث عن nyc.gov/healthللعثور عىل برنامج خدمات حقن قريب منك، تفضل بزيارة 

"Syringe Service Programs ")برامج خدمات الحقن( . 

)اخضع   • مرض  مصاب.  COVID-19لفحص  بشخص  مؤخًرا  اختلطت  أو  أعراض  لديك  إذا كانت  تجنب و ( 
 االتصال الوثيق باآلخرين، حت  لو لم تكن لديك أعراض. 

o " استخدمIsolation and Exposure Guidance Tool أداة توجيهات العزل والتعرض( الخاصة( "
( عىل  (  COVID-19بمرض  يجب a816-health.nyc.gov/covid19help)متاحة  ما  لمعرفة   )

 ( أو ثبتت إصابتك به. COVID-19مرض )فعله إذا اختلطت بشخص مصاب ب
o   مواقع أحد  عىل  بزيارة NYC Health + Hospitals Test & Treatللعثور  تفضل   ،

nyc.gov/covidtest  311، أو  212- 268- 4319أو اتصل برقم . 

o   بزيارة مواقعتفضل  تحديد  ألداة  ي 
ونى اإللكي  عىل   Test to Treat  الموقع  الدولة  مستوى  عىل 

aspr.hhs.gov/TestToTreat. 
o  بمرض  ثبتت إصابتكإذا(COVID-19) : ي

 ، فقم بما يأن 
ل( عىل الفور لمدة خمسة أيام عىل األقل بعد  ▪ ى ي الميى

ابتعد عن اآلخرين واعزل نفسك )ابَق فى
 ض(. ظهور األعراض أو إثبات اإلصابة )إذا لم تكن لديك أعرا

ي   ▪
ل بعد خمسة أيام إذا لم تظهر عليك أعراض مثل ضيق أو صعوبة فى ى يمكنك مغادرة الميى

ساعة   24التنفس، وتحسنت حالتك المرضية بوجه عام، ولم تكن مصاًبا بحىم خالل الـ  
 الماضية من دون تناول الدواء. 

http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/alcohol-and-drug-use-services.page
https://a816-health.nyc.gov/covid19help
https://a816-health.nyc.gov/covid19help
http://nyc.gov/covidtest
http://aspr.hhs.gov/TestToTreat
https://www.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-symptoms-what-to-do-factsheet-ar.pdf
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اسأل مقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه عن خيارات العالج. إذا لم يكن لديك  ▪
 . 311مقدم رعاية، فاتصل برقم 

. يمكن أن تشعر باإلرهاق بسبب مرض   • ي
، لكن هناك  ((COVID-19ابحث عن موارد تساعدك عىل التعافى

( ،موارد  ي
. وخدمات لتوصيلك ب ،يمكن أن تساعدك )مثل تطبيقات الدعم العاطفى ى ى مدربير  مهنيير

o بت ، اتصل برقم  للحصول عىل دعم وموارد متعلقة  العقاقير أو أرسل 888-692-9355ناول   ،
نت عىل    65173عىل رقم    WELL"رسالة إىل " يتوفر  .  nyc.gov/nycwellأو قم بالدردشة عير اإلني 

لغة، ويمكنهم تقديم   200ساعة طوال أيام األسبوع بأكير من    24عىل مدار    NYC Wellموظفو خدمة  
ا. 
ً
 المشورة واإلحاالت الموجزة للحصول عىل الرعاية مجان

 
 ( COVID-19الحصول عىل لقاحات مرض ) 

 

إن الحصول عىل اللقاح يقلل من احتمالية تعرضك أنت وأحبائك لإلصابة أو اإلصابة بمرض خطير بسبب مرض  •
(COVID-19 .) 

• ( للقاحات مرض  الجانبية  بالتعب. ومع COVID-19تستمر األعراض  ى وقد يصاحبها شعور  ( من يوم إىل يومير
تكون   ما   

ً
)ذلك، عادة الناتجة عن عدوى مرض  بكثير وتستمر مدة COVID-19األعراض والمضاعفات  أسوأ   )

 أطول، خاصة إذا لم تتلَق اللقاح. 
o ( بمرض  يصابون  الذين  األشخاص  من  العديد  لدى  COVID-19يتعافى  األعراض  تستمر  لكن  تماًما،   )

 بعضهم مدة طويلة. 
o   ي تظهر بعد اإلصابة بمرض

ا مرض  (COVID-19)تشير العالمات الت 
ً
ي تسىم أيض

طويل   COVID، والت 
بعد اإلصابة بمرض ) أشهر  أو  ي تستمر ألسابيع 

الت  إىل األعراض  قد COVID-19األمد،  أول مرة.   )
ي التذكر أو 

ي العضالت وصعوبة فى
ي التنفس وآالم فى

تشمل هذه األعراض الشعور بالتعب وصعوبة فى
 . ى كير

 الي 

وس الذي يسبب مرض ( آمنة وفعالة. وال تغير COVID-19لقاحات مرض ) •  حمضك النووي وال تحتوي عىل الفير
(COVID-19  وس الذي يسبب مرض الفير التعرف عىل  إنها تدرب خاليانا عىل   .)COVID-19))  والذي يسمح ،

 لجهازنا المناعي بمكافحته. 

ي لقاحات مرض ) •
ة  COVID-19يعد تلف  السوداء واألصول ( أمًرا مهًما خاصة لسكان مدينة نيويورك من ذوي البشر

إصاب معدالت  ازدادت  الذين  )تاإلسبانية  بمرض  المرتبطة  بالعدوى  للعالج COVID-19هم  المستشفى  ودخول   )
ي يمكن أن تجعل مرض )

( أكير شدة )بما COVID-19والوفاة. تحدث هذه النتائج، باإلضافة إىل الحاالت الطبية الت 
ي ذلك داء السكري والسمنة وضغط الدم المرتفع(،

 بسبب عنضية المؤسسات.  فى
 

ا 
ً
 نصائح الستعمال العقاقير بطريقة أكير أمان

 

 قم بإعداد جرعات العقاقير بنفسك.  •

خطة   • الذي    للسالمةضع  والمكان  تستعملها  ي 
الت  العقاقير  حسبانك  ي 

فى ضع  مفرطة.  جرعة  ي 
تلف  حالة  ي 

فى
ستستعملها فيه وما إذا كان هناك شخص ما سيكون متاًحا لمساعدتك عند الحاجة. شارك خطتك مع شخص 

 تثق به يعرف موعد استعمالك للعقاقير ومكانه. 

ى األشخاص الذين تتعامل معهم أو  تجنب استعمال العقاقير وأنت بمفردك. اترك مسافة بين • ك وبير
مرض أعراض  عليك  ظهرت  أو  مؤخًرا  تعرضت  إذا  قناًعا  تستعملها   (. (COVID-19  ارتد  إذا كنت 

قبل استعمالها   800-484-3731عىل رقم    Never Use Aloneبمفردك، فاتصل بالخط الساخن  
 حت  يتمكن أي شخص من متابعتك عير الهاتف. 

 احمل معك دواء نالوكسون. نالوكسون هو دواء آمن يمكن أن يعكس آثار جرعة مفرطة من مادة أفيونية المفعول.  •
o   ي

ي العقاقير المستعملة فى
ويزيد من احتمالية تناول جرعة مفرطة من المواد أفيونية    NYCيوجد فينتانيل فى

ى والكراكالمفعو  ي الكوكايير
وين. كما يوجد فى ي تباع مثل أنواع الهير

ي جميع العقاقير تقريًبا الت 
 ل. ويوجد فى

https://nycwell.cityofnewyork.us/ar/
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ى والحبوب المشتقة من مصادر غير طبية.  ى والكيتامير  والميثامفيتامير

•  :  إذا كنت ستحقن العقاقير
o  .ي تخطط أن تحقن فيها

 ونظف المنطقة الت 
ً
 فاغسل يديك أوال

o  ي ذلك الماء. تجنب
 مشاركة الُحقن وأدوات استعمال العقاقير مع اآلخرين، بما فى

o   ها من أدوات استعمال العقاقير أو تعيد استخدامها، فاشطفها بالماء البارد إذا كنت تشارك الُحقن أو غير
، ثم المبيض، ثم الماء. 

ً
 أوال

ي األنبوبة لمدة   ▪
ا ثانية عىل األقل  30امأل الحقنة بالمبيض. واتركه فى

ً
. اشطف األنبوبة جيد

 بغسلها ثالث مرات بالماء النظيف. 

o  .قم بإعداد حقنك وإعطائه لنفسك، إن أمكن 
o  .ال تلعق اإلبرة 

ونية:  • ( أو شفاطات أو سجائر إلكي  ى  إذا كنت تستخدم غليون أو بونغ )جهاز للتدخير
o  .تجنب مشاركة أي من هذه األدوات مع اآلخرين 
o  بشفتيك أو أنفك أو يديك بمسحة كحول بعد كل استخدام. امسح أي أجزاء تلمسها 

ي حالة نفاد الكمية.  •
 احتفظ بإمدادات إضافية، مثل الضمادات ومعقم اليدين وضمادات الكحول فى

 
 األدوية المستعملة لعالج اضطراب تعاطي المواد األفيونية

 

األفيونية مثل   • المواد  تعاطي  أدوية لعالج اضطراب  تتناول  ، فتحدث إىل مقدم  إذا كنت  ى بوبرينورفير أو  ميثادون 
لية.  ى ي أدوية ميى

ي الرعاية الطبية عن ُبعد وتلف 
 العالج الذي تتعامل معه عن خيارات الحصول عىل مواعيد لتلف 

o  للمزيد من المعلومات عن خيارات األدوية المستعملة لعالج اضطراب تعاطي المواد األفيونية، تفضل
 . nyc.gov/health/addictiontreatment بزيارة

 
 الموارد

 

ي  . nyc.gov/health/coronavirus، تفضل بزيارة (COVID-19للمزيد من المعلومات عن مرض ) •
لتلف 

. قد يتم تطبيق رسوم 692- 692" إىل رقم COVID، أرسل رسالة نصها "(COVID-19تنبيهات عن مرض )

 والبيانات. الرسائل 

توفر برامج خدمات الحقن أدوات معقمة الستعمال العقاقير وخدمات تتعلق بذلك، منها الوقاية من الجرعة   •
المفرطة، واستشارات االستعمال اآلمن، وإدارة الحاالت واإلحاالت إىل جهات الرعاية الصحية األخرى. اتصل 

ي يقدمو 
نامج خدمات الحقن المحىلي لمعرفة الخدمات الت   نها. بير

أو اتصل  nyc.gov/health/naloxoneأو تفضل بزيارة  311للعثور عىل نالوكسون قريب منك، اتصل برقم   •
نامج المجتمعي المحىلي أو الصيدلية المحلية لديك.   بالير

لخدمات ودعم مكافحة اإلدمان األفراد والعائالت بشأن تعاطي المواد المخدرة.  يثقف مكتب والية نيويورك  •
 . webapps.oasas.ny.gov/providerdirectoryللعثور عىل خيارات العالج القريبة منك، تفضل بزيارة 

ي 
 
 Arabic 1.9.23 . بتغيير التوصيات مع تطور الموقف NYCقد تقوم إدارة الصحة ف

https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/opioid-treatment-medication.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main-ar.page
http://nyc.gov/health/naloxone
https://webapps.oasas.ny.gov/providerDirectory/

