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	 تأكد من أنك تحتفظ بأرقام هواتف مكتب طبيبك والرعاية العاجلة المحلية ومنشآت غرف الطوارئ حتى تتمكن من الاتصال بها إذا مرضت بدلاً من مجرد الظهور عليهم. ضع الأرقام المهمة على الثلاجة وفي هواتفك.
	 تأكد من أنك تحتفظ بأرقام هواتف مكتب طبيبك والرعاية العاجلة المحلية ومنشآت غرف الطوارئ حتى تتمكن من الاتصال بها إذا مرضت بدلاً من مجرد الظهور عليهم. ضع الأرقام المهمة على الثلاجة وفي هواتفك.
	 تأكد من أنك تحتفظ بأرقام هواتف مكتب طبيبك والرعاية العاجلة المحلية ومنشآت غرف الطوارئ حتى تتمكن من الاتصال بها إذا مرضت بدلاً من مجرد الظهور عليهم. ضع الأرقام المهمة على الثلاجة وفي هواتفك.
	 إذا لم يكن لديك بالفعل مقدم رعاية صحية، يمكن أن يساعدك خط معلومات المقاطعة 1-1-2 في العثور على مقدم رعاية.
	 ضع خطة لرعاية أفراد العائلة من كبار السن أو المعاقين أو المرضى إذا مرضوا أو مرض القائمون على رعايتهم.
	 حدد فردًا آخر من أفراد الأسرة - إذا أمكن - ليكون مسؤولاً عن إعداد وجبات الطعام والتنظيف.
	 إنشاء قائمة جهات اتصال للطوارئ. تأكد من أن لدى أسرتك قائمة حالية بجهات الاتصال في حالات الطوارئ للعائلة والأصدقاء والجيران وسائقي سيارات النقل والمعلمين وأصحاب العمل والمصادر المجتمعية الأخرى. اعلم أنه يمكنك الاتصال بخط المساعدة الخاص بمعلومات لوس أ...
	 تعرف على جيرانك. تحدث مع جيرانك حول التخطيط للطوارئ. إذا كان للحي الخاص بك موقع إلكتروني أو صفحة وسائط اجتماعية، ففكر في الانضمام إليها للحفاظ على الوصول إلى الجيران والمعلومات والمصادر.
	 حدد منظمات المساعدة في مجتمعك. قم بإنشاء قائمة بالمنظمات المحلية التي يمكنك أنت وأسرتك الاتصال بها في حال كنت بحاجة إلى الوصول إلى المعلومات وخدمات الرعاية الصحية والدعم والمصادر. ضع في اعتبارك تضمين المنظمات التي تقدم خدمات الصحة النفسية أو خدمات ا...
	 احصل على الإمدادات الكافية من الأدوية الموصوفة وكذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في أعراض البرد والإنفلونزا.
	 لمزيد من المعلومات قم بزيارة الصفحة الإلكترونية التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/get-your-household-ready-for-COVID-19.html



