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ي مركز 

ي البحث لدينا.  AdventHealth�ف
ف �ف نا األسا�ي ف�ما يتصل بالبحث ع� حما�ة سالمة المشاركني ف  ، ينصب ترك�ي

 
ف علينا أن نزودك بمعلومات مهمة  19-�ش�ي المس� (كوف�د ي مجتمعاتنا. يتعنيّ

ف الناس �ف وس كورونا الذي ينت�ش بني ) إ� ف�ي
ي الدراسة �سبب المخاطر ذات الصلة بكوف�د19-حول كوف�د

ي قد تتغ�ي بها مشاركتك �ف ك بالطرق اليت  .  19-، وأن نخ�ب
 

ي هذا 
ي االنضمام إ� دراسة �ف

ي واحدة من الدراسات،  إذا كنت تفكر �ف
ا �ف ي  الوقت أو كنت مسجً� حال��

فمن المهم أن تفكر �ف
ي الوقت الحا�ي 

ي الدراسة مناسبة لك �ف
ي الدراسة البحث�ة  . المعلومات التال�ة لتحد�د ما إذا كانت المشاركة �ف

إن أمر المشاركة �ف
وك لك.     من عدمه م�ت

 
وس كوف�د وس �ص�ب الجهاز التنف�ي ينت�ش عن ط��ق رذاذ التنفس،   عبارة عن 19- كوف�د؟ 19-ك�ف�ة انتشار ف�ي ف�ي

ف األشخاص الذين �ختلطون ببعضهم البعض   وهو ينتقل بصفة خاصة من شخص آلخر. �مكن أن �حدث هذا االنتشار بني
وس كوف�د 6(علة مسافة أقل من  عن ط��ق لمس أي سطح أو   19-أقدام). كما إنه من الممكن أن ُ�صاب الشخص بف�ي

. جسم ( ف وس، ثم لمس الفم أو األنف أو العينني  كمقبض باب أو سطح طاولة) �حتوي ع� الف�ي
 

وس كوف�د ؟19-هل �مكن الوقا�ة من كوف�د �شمل الحصول ع� لقاح   19-الطرق الحال�ة للحد من خطر التعرض لف�ي
" و�ي ممارسة تهدف   12(المتوفر لهؤالء األ��ب من  19-كوف�د ا) وارتداء األقنعة الواق�ة باإلضافة إ� "التباعد االجتما�ي عام�

وس كوف�دإ� تقل�ل احتمال�ة التعرض المبا�ش لآلخ��ن الذين قد �كونون قد تعرضوا  ، ع� سب�ل المثال من خالل  19- لف�ي
ة أو االمتناع عن مصافحة اآلخ��ن.  ي الدراسة قد �شمل  تجنب التجمعات ال�ب�ي

ا ألن المشاركة �ف من المهم أن نفهم أنه نظر�
، فإن هذا قد ي��د م ي لك وز�ادة التعرض لآلخ��ن ضمن بيئة رعا�ة ����ة أو موقع بحي� ف ن تعرضك  ز�ادة االنتقاالت خارج م�ف

وس كوف�د  .   19- لف�ي
  

وس كوف�د وس كورونا المستجد (كوف�د  ؟19-ما �ي مخاطر ف�ي ) سوى أعراض  19-بالنسبة لمعظم الناس، ال �سبب ف�ي
ف خف�فة ومعتدلة فقط، مثل الح� والسعال. و�النسبة للبعض، وخاصة كبار السن واألشخاص الذين �عانون   اوح ما بني ت�ت

وس كوف�د من مشا�ل صح�ة بالفعل، ي ذلك االلتهاب الرئوي.  ال نزال نتعرف    19-�مكن أن �سبب ف�ي
ا أ��� حدة، بما �ف مرض�

وس.     ع� معلومات جد�دة كل يوم حول هذا الف�ي
 

عاًما وأي شخص یعاني من حاالت صحیة مزمنة مثل السرطان  60األفراد الذین تزید أعمارھم عن   َمن األكثر عرضة للخطر؟
الرئتین تكون معدالت إصابتھم بمرض حاد جراء العدوى أكبر من غیرھم. یُرجى مراجعة أحدث  والسكري وأمراض 

على موقع مركز مكافحة األمراض عبر الرابط   19-المعلومات والمستجدات حول كوفید
-with-precautions/people-extra-ncov/need-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

conditions.html-medical  
 
 
 
 

 
 
 

 والمشاركة في البحث   19-معلومات مھمة حول كوفید والمشاركة في البحث   19-معلومات مھمة حول كوفید

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


 
 
 
 
 

ھناك عدة طرق نحاول من خاللھا الحد من المخاطر  ؟ 19-كیف یمكن أن تتغیر مشاركتك في ھذا البحث نتیجة لفیروس كوفید
التي یمكن أن تتعرض لھا.  فنحن نقوم، قدر اإلمكان، بتقیید عدد المرات التي تحتّم علیك زیارة موقع للرعایة السریریة أو  

أو   19-اء الدراسة، نسأل كل مشارك في البحث عما إذا كانت لدیھ أعراض فیروس كوفیدالبحوث.  وعند نقاط زمنیة مختلفة أثن
. أثناء زیاراتك البحثیة، نحاول تقلیص الوقت الذي  19-إذا كان قد اختلط بأي شخص یعاني أو كان یعاني من فیروس كوفید

، فقد تكون 19-بیة لفحص فیروس كوفیدتتعرض فیھ ألشخاص آخرین قدر اإلمكان. إذا كنت تشك في أن تكون نتیجتك إیجا
ھناك تغییرات في اللحظة األخیرة فیما یتصل بكیفیة تنفیذ إجراءات البحث [مثل تغییر الزیارة الشخصیة إلى مكالمة ھاتفیة] أو 

افھا بسبب  إلغاء اختبارات أو إجراءات البحث ضمانًا لسالمتك. بل إنھ من الممكن حتى تعلیق إجراءات البحث الخاصة بك أو إیق
 .19-فیروس كوفید

 
والمطبقة من جانب مركز   19-وذات الصلة بفیروس كوفید AdventHealthستظل جمیع إجراءات السالمة الخاصة بـ 

مكافحة األمراض ووالیة فلوریدا معموالً بھا. وقد تشمل تلك اإلجراءات الحد من عدد األشخاص في كل غرفة، وممارسة  
مكان؛ واستخدام معدات الحمایة الشخصیة مثل األقنعة والقفازات. إننا نطلب منك االضطالع بدورك  التباعد االجتماعي، قدر اإل

  19-في ضمان سالمتك أنت وموظفي الدراسة.  یُرجى إخبار موظفي الدراسة إذا كنت تشعر باإلصابة بأعراض فیروس كوفید
 .19-أو إذا كانت نتیجتك قد جاءت إیجابیة لفحص كوفید

 
ي مركز يراقب الق

ي   AdventHealthادة �ف
ات �ف هذە المخاطر و�قررون ك�ف �مكن أن تؤدي هذە المخاطر إ� إدخال التغي�ي

وس كوف�د ي البحث، ُير�ب التحدث بهذا الشأن إ�    19-بحثنا. إذا كانت لد�ك أي أسئلة أو استفسارات حول ف�ي
ومشاركتك �ف

 ف��ق الدراسة. 
 

ي أي وقت بعدم 
ي الدراسة أو طب�ب الدراسة ع� الفور حيت  إذا شعرت �ف

االرت�اح تجاە عمل�ة البحث، ُير�ب إخبار موظ�ف
ي  

، �حق لك اال�سحاب من المشاركة �ف ي ي هذا الشأن. كما هو الحال مع أي بروتوكول بحي�
�مكن اتخاذ اإلجراء المناسب �ف

ي  الدراسة. إذا كانت لد�ك أي مخاوف أخرى �شأن الدراسة البحث�ة، ف�مكنك د
ا االتصال بمجلس االستعراض المؤسسائت ائم�
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