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COVID-19 .لمواطنين الذين ال يملكون وثائق، الخدمات دون أي تكلفة، قد يتلقى غير ا هو اسم المرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد

 ومعالجته من خالل "رعاية ماين كير الطارئة". COVID-19الختبار 

 ما هي رعاية ماين كير الطارئة؟
ل على ( تسمح لألشخاص الذين ال تتوفر لديهم تغطية كاملة للرعاية الصحية بالحصوEmergency MaineCareرعاية ماين كير الطارئة )

 ال يلزم توفير الخدمات في قسم الطوارئ أو في المستشفى. خدمات الرعاية الصحية لعالج حالة الطوارئ الطبية.

 في غياب الرعاية الطبية الفورية، فإن النتيجة قد تكون: عادة ما تكون حالة الطوارئ الطبية هي الحالة التي تأتي فجأة وهي خطيرة.

 خطر كبير على صحتك؛ •
 إلحاق ضرر بالغ بجسمك؛ أو •
 اختالل وظيفي خطير في جسمك. •

يمكن تغطية اختبار المرض وعالجه تحت ماين كير الطارئة ألن فيروس  أو اإلصابة بفيروس كورونا حالة طبية طارئة. COVID-19يعتبر 

 كورونا يمكن أن يسبب خطًرا كبيًرا على صحتك وأضرار جسدية خطيرة واختالل وظيفي.

 وعالجه لرعاية ماين كير الطارئة؟ COVID-19ختبار هل يخضع ا
تشمل عالجات فيروس كورونا المغطاة العالج في  والخدمات الضرورية المتعلقة بمعالجته بدون تكلفة. COVID-19يتم تغطية اختبار  نعم.

 المستشفيات، والخدمات الصحية المنزلية، والعالجات التنفسية.

 COVID-19أعراض 
قد  يوًما من تعرض شخص ما للفيروس. 14قد تظهر األعراض بعد يومين إلى  من خفيفة إلى شديدة. COVID-19يمكن أن تتراوح أعراض 

 تشمل األعراض:

 السعال •

 ضيق التنفس أو صعوبة التنفس •
 الحمى •

 قشعريرة البرد •

 ألم العضالت •

 التهاب الحلق •

 فقدان حديث لحاسة التذوق أو الشم   •

 اإلبالغ عن أعراض أخرى أقل شيوعاً مثل الغثيان أو التقيؤ أو اإلسهال.تم 
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 ؟COVID-19ماذا يجب عليك أن تفعل إذا كنت تعاني من أعراض 
إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد العائلة ألي من عالمات التحذير من الرعاية الطبية الفورية يجب أن تطلب  األعراض الشديدة هي حاالت طارئة:

 :COVID-19طوارئ  حاالت

 التنفس فيصعوبة  •
 ألم أو ضغط مستمر في الصدر •
 ات فعلارتباك جديد أو عجز عن القيام برد   •
 شفاه أو وجه مائل إلى الزرقة •

أبلغ المشغ ل بأنك  أو اتصل بقسم الطوارئ في المستشفى المحلي لديك. 911إذا كنت تعاني من أي من األعراض المذكورة أعاله، فاتصل برقم 

 تسعى إلى رعاية شخص مصاب أو قد يكون مصاب بفيروس كورونا.

ب زيارة إلى مقدم الرعاية إذا لم تكن أعراضك حادة كتلك المذكورة أعاله، ولكنها خطيرة بما يكفي لطل :األعراض التي تحتاج لرعاية طبيب
ترغب في نشر الفيروس، لذا قد يكون لديهم تعليمات خاصة  لن إلى مكتب مقدم الرعاية الصحية أو العيادة.، فاتصل مسبقًا قبل الذهاب الصحية

 لك.

يمكن العثور على  إذا كانت أعراضك خفيفة وال تتطلب زيارة إلى موفر الرعاية الصحية، فيجب عليك العزل الذاتي في المنزل. :أعراض خفيفة
 .هنا معلومات حول كيفية عزل الذات

 ما الذي ينبغي عليك القيام به إذا لم يكن لديك موفر رعاية صحية منتظم؟
،  COVID-19إن كنت مريضا وتحتاج أن تختبر إلصابة  لي  أنت تستطيع الذهاب إلى منشأة طبية للحاالت غير أن ه ليس لديك مقدم رعاية أو 

 إذا لم تكن متأكًدا من مواقع االختبار في منطقتك، فيرجى البحث عن الطارئة أو منشأة ال تتطلب موعد مسبق للحصول على الرعاية أو االختبار.
 بالقرب منك أو االتصال بمستشفاك المحلي. يمركز صحي مجتمع

 وإلعالم العيادة بأنك قادم. COVID-19تذكر، اتصل دائًما قبل وصولك لالستيضاح عما إذا كانوا يقومون باختبار 

 من الذي يغطيه نظام الرعاية ماين كير الطارئة؟
ئد ماين كير الكاملة، إما بسبب حالة الهجرة الخاصة به أو ألنه رعاية ماين كير الطارئة هي ألي شخص غير مواطن ال يتأهل للحصول على فوا

 ليست كل حاالت الهجرة الموثقة مؤهلة لرعاية ماين كير. ال يملك وثائق رسمية.

 متى وكيف تتقدم بطلب رعاية ماين كير الطارئة
 م طلب للحصول على التغطية الحقًا.يمكنك تقدي ، فاطلب الرعاية على الفور.COVID-19إذا كنت تواجه حالة طارئة طبية بسبب 

يمكنك التقدم بطلب  ، يجب التقدم بطلب عبر مكتب وزارة الصحة والشؤون االجتماعية الستقاللية العائلة.ةلتلقي تغطية رعاية ماين كير الطارئ
على سبيل المثال،  بذلك.لصحية للقيام للحصول على هذه التغطية في أي وقت، ولديك مهلة تصل إلى ثالثة أشهر من تاريخ تلقي خدمات الرعاية ا

 مارس. 30لتقديم طلب والحصول على تغطية الختبار  2020يونيو  30، فأمامك حتى 2020مارس  30في  COVID-19إذا تم اختبارك لعدوى 
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 Office for( أو البريد )207-8429778لفاكس )ا أو اإللكترونيالبريد  وإرساله عبر التطبيق أو بتنزيل عبر اإلنترنت يمكنك تقديم الطلب
Family Independence, 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME 04938.) 

متوفرون لمساعدة األفراد على ( Consumers for Affordable Health Care) مجموعة مستهلكي الرعاية الصحية الميسورةأعضاء 

 .7476-965-800-1 ويمكن االتصال بهم على الرقمإكمال عملية االشتراك، 

أو خدمات الرعاية الصحية الطارئة األخرى، فتأكد من إخبار قسم  COVID-19إذا تقدمت بطلب وتأهلت لهذه التغطية بعد الخضوع الختبار 

دما تكون التغطية نافذة، ال ينبغي عليك عن .MaineCareالفوترة حيث تلقيت خدمات تأهلت لها حتى يتمكنوا من إرسال الفاتورة إلى ماين كير 

 إذا تلقيت فاتورة عن طريق الخطأ، فعليك االتصال بموفر الخدمة. دفع فاتورة لخدمات الطوارئ التي تتلقاها.

 خدمة ماين كير في حالة الطوارئ وعبء الكلفة العامة
جه أو رعايته الوقائية لن يتم اعتباره كجزء من عبء الكلفة أو عال COVID-19( أن اختبار USCISأكدت خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )

 'Maine Immigrantsالتي أنشأها تحالف حقوق المهاجرين في ماين ) ،ورقة الحقائق هذه لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة العامة.
Rights Coalition)( مشروع الدعوة القانونية للمهاجرين ،ILAP( والعدالة المتساوية في ماين )Maine Equal Justice.) 

 أسئلة؟
 .711، اتصل بـ ((TTYمستخدمو الطباعة عن بعد  1-800-977-6740م على رق MaineCareيمكنك االتصال بخدمات أعضاء ماين كير 
 المترجمون الشفويون متاحون عند الحاجة.

 موارد مفيدة
 COVID-19حول  أسئلة متداولة :مركز مكافحة األمراض في ماين •

 )لغات متعددة(  COVID-19معلومات عامة عن  .مراكز مكافحة األمراض والوقاية •

 ILAPالتابعة لـ  COVID-19صفحة ويب  •

 COVID- 19موارد  (Maine Equal Justiceالعدالة المتساوية في ماين )  •

 مستهلكو الرعاية الصحية الميسورة •

 
 

https://www1.maine.gov/benefits/account/login.html
https://www1.maine.gov/benefits/account/login.html
https://www1.maine.gov/benefits/account/login.html
https://www1.maine.gov/benefits/account/login.html
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