
 
 
 
جائحة فیروس كورونا: معلومات لعموم الناس عن التغیرات التي طرأت على خدمات الھیئة الوطنیة 

 "NHS" للخدمات الصحیة
 
 

بمجھود متواصل للتعامل مع حالة طوارئ صحیة غیر مسبوقة.  نحن بحاجة إلى أن یساعدنا عموم  NHSیعمل موظفو 
 بالطریقة الصحیحة. NHSالناس من خالل اتباع نصائحنا واستخدام خدمات 

 
 یجب علیك اتباع نصیحة الحكومة بشأن غسل الیدین والبقاء في المنزل ما لم تكن بحاجة إلى الخروج ألسباب أساسیة. 

 إذا اضطررت لمغادرة منزلك، فاحتفظ بمسافة متر واحد على األقل، وبقدر مترین بعیًدا عن األشخاص اآلخرین.  
 

 ھنایمكنك قراءة أحدث نصائح الصحة العامة لك ولعائلتك 
 

، لمساعدتنا في التعامل مع جائحة فیروس NHSنرید إطالعك على التغییرات التي یتعین علینا إجراؤھا على خدمات  
تعامل مع تفشي فیرس كوفید كورونا. ستساعدنا ھذه التغییرات المؤقتة على تركیز كل جھودنا ومواردنا بأفضل طریقة لل

19. 
 

 "GP" خدمات األطباء العموم
وھم ال یعملون  19" لدینا على مساعدة مرضاھم الذین أصیبوا بفیروس كوفید GPتركز ممارسات األطباء العموم "

 صباًحا. 6:30صباًحا إلى  8بشكل طبیعي، ولكنھم جمیعًا یفتحون أبواب عیاداتھم من الساعة 
 

للحصول على   عبر اإلنترنت 111خدمة ، یجب علیك دائًما استخدام 19ن لدیك أعراض كوفید إذا كنت تعتقد أ
. ال تذھب إلى طبیبك العام الجراح ألن ذلك قد 111المشورة. إذا لم تتمكن من االتصال باإلنترنت فاتصل ھاتفیًا بالرقم 

 یؤدي إلى انتشار الفیروس بشكل أكبر، بما في ذلك الموظفین الممارسین.
 

قى في المنزل وتتصل بالممارسین إذا كنت تحتاج إلى موعٍد مع طبیب عام بخصوص موضوع آخر، فینبغي أن تب
 الطبیین في المقام األول.

 
نحن بصدد إنشاء عیادات خاصة یدیرھا أطباء عموم في برنت وإیلینج وھامرسمیث وفولھام وھارو وھیلینغدون  

ویحتاجون إلى زیارة الطبیب.  19وھونسلو وكنسینغتون وتشیلسي ووستمنستر للمرضى الذین یعانون من أعراض كوفید 
على تشغیل ھذه العیادات. سیتوافر في القریب العاجل مزید من المعلومات  NHSیعمل أطباء من الفرع المحلي لھیئة س

 عن ھذه العیادات
 
نحن نعلم أن بعض األطباء العموم وموظفیھم من المحتمل أن یصبحوا یتعرضوا لإلصابة أو یضطرون إلى العزل الذاتي. 

ع على أفراد الممارسة الطبیة العامة. للتعامل مع ھذا الوضع، تعمل خدمات الممارسة یعمل ذلك على زیادة الضغط الواق
الطبیة المحلیة معًا في شبكات لدعم بعضھا البعض. من الممكن إذا كنت بحاجة لرؤیة طبیب عام أو التحدث إلیھ، أن یتم 

 عادة. منحك موعًدا مع طبیب أو أخصائي ممارسة طبیة مختلفًا عن الطبیب الذي تراه
 
 
 

 المستشفیات
.  ال تذھب إلى المستشفى إذا كنت تعتقد 19ینصب تركیز مستشفیاتنا على معالجة األشخاص المصابین بفیروس كوفید 

للحصول على المشورة. إذا لم تتمكن  عبر اإلنترنت 111خدمة . یجب علیك دائًما استخدام 19أن لدیك أعراض كوفید 
. یجب علیك عدم استدعاء سیارة إسعاف إال في الحاالت التي تعتقد أنھا 111من االتصال باإلنترنت فاتصل ھاتفیًا بالرقم 

 موقف یھدد الحیاة.
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إن العملیات والجراحة غیر العاجلة سریریًا أو حاالت الطوارئ تتأخر ألننا نحتاج إلى أطبائنا وممرضینا للتركیز على  

 التعامل مع الوباء. نأسف لتأخیر العالج ونأمل في العودة إلى العمل بالسعة المعتادة في أقرب وقت ممكن.
 

، إلبقائھم منفصلین عن المرضى اآلخرین. تعمل 19خصصت مستشفیاتنا مناطق مخصصة لعالج مرضى كوفید  
المستشفیات وتتعاون تعاونًا وثیقًا معًا بحیث إذا كان لدى أحد المستشفیات عدد كبیر من الحاالت، فقد یتم نقل المرضى 

 الذین یحتاجون إلى سریر إلى مستشفى محلي آخر.
 

 زوار المستشفى
یًا للزوار بزیارة مستشفیاتنا إال في ظروف استثنائیة جًدا. سیتم النظر في للمساعدة في منع انتشار العدوى، ال نسمح حال

 استقبال الزوار فقط في ظروف استثنائیة ، بما في ذلك:

 في حالة مریض دخل في نھایة حیاتھ •
 مقدم رعایة منتظم لمریض لدیھ احتیاجات إضافیة، مثل مریض مصاب بالخرف •
 أحد الوالدین/الوصي على طفل •
 د في حالة الوالدة.مرافق واح •

 
 
 

 19رعایة الطوارئ للمرضى الذین لیس لدیھم أعراض فیروس كوفید 
كالمعتاد. في أي  19سوف تستمر الرعایة الطارئة للمرضى الذین تكون حالتھم خطیرة ولكن ال تتعلق بـفیروس كوفید 

 كما ھو معتاد. 999حالة طوارئ تمثل تھدیًدا للحیاة، ینبغي أن تتصل بالرقم 
 
 

 المرضى الخارجیون
خالل ھذه الفترة، لن نقدم مواعید العیادات الخارجیة إال في الحاالت األكثر إلحاًحا. سیتصل المستشفى بالمرضى وقد 

 تكون بعض مواعید المتابعة عبر الھاتف.
 

 كیف یمكنك تقدیم المساعدة لنا؟
 " في ھذه الفترة الصعبة.NHSللخدمات الصحیة "نحن ممتنون لفھمك للضغوط الواقعة على الھیئة الوطنیة 

 
أفضل طریقة یمكنك من خاللھا المساعدة ھي اتباع نصائح الصحة العامة. اغسل یدیك بانتظام، في كل مرة تدخل فیھا  

صاحب عمل لھ أھمیة منزلك أو تغادرھا، ومرة واحدة على األقل في الساعة.  تجنب السفر غیر الضروري ما لم تكن 
المتعلقة بالتباعد التوجیھات من األسباب ، فاتبع . اعمل من المنزل إن أمكن. إذا كان علیك الخروج ألي سبب حرجة

أیام على األقل. إذا أصیب أحد  7، یجب أن تبقى في المنزل لمدة 19.  إذا كانت لدیك أعراض فیروس كوفید االجتماعي
 یوًما.   14أفراد أسرتك بالعدوى ولكنك لم تُصب بھا، فیجب علیك البقاء في المنزل لمدة 

 
". ینبغي أن NHSبكیفیة استخدام خدمات الھیئة الوطنیة للخدمات الصحیة "الرجاء أیًضا اتباع ھذه النصیحة المتعلقة 

 https://111.nhs.uk/covid-19 عبر اإلنترنت ھي أول مكان تقصده للحصول على النصیحة. 111تكون خدمة 
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