
  
 

 فیروس كورونا- نصائح و دعم

 تعمل منظمة هیلث ووتش في أكسفورد و ضواحیها مع أكسفورد كمیونتي أكشن لتزویدك بهذه المعلومات باللغة العربیة,
 .بدعم فعال من المترجمین لجعلها واضحة و مفهومة قدر االمكان

 هذا العمل سوف یعطیك مصادر موثوقة حیث یمكنك إیجاد المعلومات و الدعم خالل فترة تفشي فیروس الكورونا

 جمیع خدمات الصحة (NHS) حول فیروس الكرونا متاحة مجانًا للجمیع. تم إعالم جمیع مشافي

 الصحة أن التأكد من الحالة القانونیة لألشخاص الذین یأتون للفحص او العالج من فیروس الكرونا غیر

  مطلوب.

  كن حذرًا عندما تتلقى نصائح حول فیروس الكورونا. دائما استخدم المعلومات الموثقة الصادرة عن الحكومة أو المجلس البلدي.

 

 منظمة هیلث ووتش  لدیها موظفین ودودین یعملون لمساعدتك واالجابة على األسئلة أو إعطاء المعلومات حول الصحة و

 خدمات الرعایة في أكسفورد و ضواحیها. إذا احتجت معلومات اضافیة أو نصح یمكنك االتصال على الرقم

  ٠١٨٦٥٢٥٠٢٥٠ من الساعة ٩ صباحًا و حتى ٤ عصرًا من یوم االثنین وحتى الجمعة.

  یمكنكم زیارة موقعنا على الویب  ( و المتاح مع خدمة الترجمة )

 www.healthwatchoxfordshire.co.uk   

 كما یمكنكم مراسلتنا على االیمیل

hello@healthwatchoxfordshire.co.uk  

 

 تعلیمات حكومة المملكة المتحدة للجمیع هي :

 إبقى بالمنزل - یمكنك ان تنشر الفیروس و حتى إن لم یكن لدیك أعراض اإلصابة●

 فقط یمكنك الذهاب للخارج من أجل الطعام أو التمرین أو أسباب صحیة أو عمل ( إن لم تكن قادر على العمل●

 من البیت)

 إذا خرجت من منزلك, حافظ على مسافة مترین بینك و بین األخرین جمیع األوقات●

 إغسل یدیك حالما تعود للمنزل●

 ال تقابل أحد, حتى األصدقاء أو العائلة●

 أعراض فیروس الكورونا

 ال تغادر المنزل إذا كان لدیك إما :

 ارتفاع درجة الحرارة - هذا یعني انك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك ( ال تحتاج لقیاس درجة●

 حرارتك)

 سعال متواصل أو جدید - هذا یعني السعال مرارًا ألكثر من ساعة , أو ثالث أو موجات من السعال خالل ٢٤●

  ساعة ( إذا كنت عادًة لدیك سعال سیكون أسوأ من المعاد)

 

 إذا لم تتمكن من التأقلم مع أعراضك  ، أو إذا ساءت حالتك ، أو لم تتحسن حالتك بعد 7 أیام ، اتصل هاتًفا بخدمة الصحة

  111 (اطلب 111) أو استخدم خدمة فیروس الكرونا عبر اإلنترنت

https://111.nhs.uk/service/COVID-19/ 

 من أجل أي حالیة مرضیة أخرى, حادث , أو حالة إسعافیة

 الرجاء  االتصال على المركز الطبي المسجل لدیه أو اتصل على ١١١ للتكلم مع الطبیب, ال تقم بزیارة المركز●

 الطبي مالم یطلب منك.

 في حالة الطوارئ  اتصل على الرقم ٩٩٩ أو اذهب ألقرب مركز اسعافات قریب لك مهما یكن مشفى الجي●

 آر في أكسفورد أو مشفى هورتون في بانبري

 

 معلومات عن فیروس الكورونا

http://www.healthwatchoxfordshire.co.uk/
mailto:hello@healthwatchoxfordshire.co.uk
https://111.nhs.uk/service/COVID-19/


  
 

  بعض المصادر المفیدة و الموثوقة للمعلومات یمكن ان تجدها على المواقع التالیة:

  https://www.gov.uk/coronavirus یتضمن نصائح مترجمة لعدة لغات 

 .هیئة الصحة في انكلترا للنصح كیف تحمي نفسك و ماذا تفعل إذا كنت تحتاج مساعدة طبیة

 https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  

 

أحدث معلومات النصائح الطبیة حول فیروس الكرونا ألطباء حول العالم مترجم الى ٤٥ لغة 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/# 

 

 وزارة العمل والمعاشات التابعة لحكومة المملكة المتحدة - معلومات عن دعم اإلعانات ، دعم اإلسكان ، المطالبة
 بالمزایا ، أو ماذا تفعل إذا فقدت وظیفتك

https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/ 

 

 تحتاج للمساعدة ؟ تحتاج المزید من المعلومات؟ المنظمات التالیة یمكن أن تساعدك

 

 بلدیة مدینة أكسفورد
  رقم الهاتف: ٠١٨٦٥٢٤٩٨١١ من الساعة ٩ صباحا وحتى الخامسة مساًء أو یمكنك زیارة موقعهم على االنترنیت

www.oxford.gov.uk/CommunityAssistance  

 لمساعدة في دفع اإلیجار ، إذا كنت بحاجة للمساعدة ، إذا كنت تعیش بمفردك ، تحتاج إلى حقیبة طعام ، أو لدیك 
 احتیاجات صحیة بدنیة أو نفسیة

المشورة بشأن الدعم في أكسفورد ومعلومات عن خدمات المجلس البلدي
https://www.oxford.gov.uk/coronavirus  

 

  منظمة أكسفورد معا

 تزودكم عن الدعم المتاح في منطقتكم متضمنة مساعدة طعام. رقم الهاتف ٠٧٩٥٧١٠٥١٢٩ بین الساعة ٩ صباحا

 وحتى ٥ مساًء من اإلثنین للجمعة

 

 إن كنت تعیش خارج أكسفورد و تحتاج مساعدة ؟ اتصل على الرقم ٠١٨٦٥٨٩٧٨٢٠ او ارسل ایمیل على
shield@oxfordshire.gov.uk  

 

 خط المساعدة للصحة العقلیة على مدار الیوم و االسبوع في أكسفورد شایر و بكینغهام شایر

 للبالغین و الكبار على الرقم ٠١٨٦٥٩٠٤٩٩٧
 لألطفال و الیافعین االتصال على الرقم ٠١٨٦٥٩٠٤٩٩٨

 عندما یعاني أحد من مرض خطیر أو في حالة ارتباك حادة االتصال على الرقم ٩٩٩

 للحصول على معلومات عن الصحة العقلیة و الرفاهیة في أكسفورد شایر االتصال على الرقم ٠١٨٦٥٢٤٧٧٨٨
 

 

 خط المساعدة الخاص بالعنف المنزلي في أكسفورد و ضواحیها االتصال على الرقم ٠٠٥٥٧٣١٠٨٠٠ من الساعة ١٠

 صباحًا وحتى ٧ مساًء من األثنین و حتى الجمعة

 مكتب استشارات المواطنین في أكسفورد ( سیتزن ادفایس بیروا ) رقم الهاتف ٠٣٠٠٣٣٠٩٠٥٤ للحصول على
 مساعدة بشأن المساعدات, نظام الیونیفرسال كردت , اإلسكان, التوظیف و الدیون. سیتم توفیر مترجم إذا طلبت ذلك.

 كما یمكنك الحصول على النصح أون الین من خالل الموقع االلكتروني
https://citizensadviceoxford.org.uk/advice/ 

 

 مركز النصح أغنث سمیث رقم الهاتف ٠١٨٦٥٧٧٠٢٠٦ إذا كنت تعیش في منطقة بالك بیرد لیز أو غریتر لیز و
  تحتاج نصیحة و مساعدة مجانیة اترك رقم هاتفك و سوف یتصلون بك. یمكنك مراسلتهم على االیمیل

asac.reception@agnessmith.co.uk 
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