
 
  

  

  

شهادة تتبع أعراض فيروس كورونا )كوفيد( واإلقرار بذلك   

 طباعة   -
التي تقضي بإعادة بدء تدريب القوى العاملة    19- وفقًا للمتطلبات التي فرضها الحاكم في المرحلة الثانية من متطلبات كوفيد 

في البنية التحتية الحيوية ومؤسسات التعليم العالي ووثائق خطة إعادة فتح مؤسسات التعليم العالي، يجب على كلية جرين  

 ريفر جمع المعلومات التالية عن الموظفين، والطالب، والزوار يوميًا: 

 

   الخاص بك: SIDأدخل رقم   .1

  

  

  

 هي المباني التي تخطط لدخولها؟ ما   .2

   

   

   

 يُرجى مراجعة قائمة األعراض التالية:   .3

  

 درجة فهرنهايت أو أعلى( أو تشعر بأنك مصاب بالحمى؟   100.4هل تعاني من أعراض حمى جديدة )   •

 هل تعاني من أعراض سعال جديد ال يمكن إرجاع سببه إلى حالة صحية أخرى؟   •

 هل تعاني من ضيق تنفس جديد ال يمكن إرجاع سببه إلى حالة صحية أخرى؟   •

 هل تعاني من التهاب جديد في الحلق ال يمكن إرجاع سبببه إلى حالة صحية أُخرى؟   •

بها إلى حالة صحية أخرى أو التي قد تكون ناجمة عن  هل تشعر بآالم جديدة في العضالت ال يمكن إرجاع سب   •

 نشاط معين، كالتمرين البدني؟ 

هل تظهر عليك أعراض تنفسية جديدة، مثل التهاب الحلق، أو رشح األنف/احتقان األنف أو العطس، التي ال يمكن    •

 إرجاع سببها إلى حالة صحية أخرى؟ 

 عريرة ال يمكن إرجاع سببها إلى حالة صحية أخرى؟ هل تعاني من قشعريرة جديدة أو رجفة متكررة مع قش  •

 هل تشعر بفقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم ال يمكن إرجاع سببه إلى حالة صحية أخرى؟   •

  

 



من خالل اختيار نعم، أشهد أنني قمت بفحص نفسي قبل الوصول إلى الحرم الجامعي وليس لدي أي من األعراض   

 المذكورة أعاله. 

   ] [ نعم 

 

( هو مرض ينجم عن فيروس يمكن أن ينتقل من شخص آلخر. ويمكن أن تتراوح  19-فيروس كورونا )كوفيد  تحذير:   .4

كما يمكن أن تصاب بالعدوى عن  من اضطرابات خفيفه )أو عدم وجود أعراض( إلى مرض شديد.   19-أعراض كوفيد 

. وينتشر في المقام األول من شخص  19-أقدام أو بطول ذراعين( مع شخص مصاب بكوفيد  6طريق االتصال الوثيق )حوالي  

آلخر. كما يمكن أن تصاب بالعدوى من رذاذ التنفس عندما يسعل الشخص المصاب، أو يعطس، أو يتحدث. ويمكن أن تُصاب  

   . 19-ريق لمس سطح أو شيء يوجد الفيروس عليه. وال يوجد حاليًا أي مصل للوقاية من كوفيدبالفيروس أيًضا عن ط 

  

إن الشخص المصاب بفيروس كورونا قد ال تظهر عليه أعراض، أو قد يعاني من انزعاج أو عدم راحة خفيف، أو قد   

ة معرضون بشكل أكبر لخطر اإلصابة  يعاني من مرض شديد، وقد يتطور األمر إلى الوفاة. األشخاص في الفئات التالي

 بمرض شديد: 

 عاًما أو أكثر  60األشخاص الذين يبلغون من العمر    •

 المقيمون في دار رعاية أو مرفق للرعاية طويلة األجل   •

  

األشخاص من جميع األعمار الذين يعانون من حاالت مرضية أساسية، ال سيما إذا لم يكن لديهم سيطرة على المرض   

 ة، بما في ذلك األشخاص الذين يعانون من: بطريقة جيد 

 أمراض الرئة المزمنة أو الربو من الدرجات المتوسطة إلى الشديدة   •

 أمراض القلب الخطيرة   •

 األشخاص منقوصو المناعة   •

 فأكثر( 40[ من  BMIاألفراد المصابون بالسمنة الشديدة )مؤشر كتلة الجسم ]   •

   مرضى السكري  •

 كلى المزمنة الذين يخضعون لغسيل الكلى األفراد المصابون بأمراض ال   •

 مرضى الكبد   •

  


