
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )جاءت نتيجة الفحوصات  19-، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا )كوفيدSacramento Countyيتعين عليك القيام بما يلي، في 

 قِبل مقدم الرعاية الصحية(: إيجابية* و/أو جرى تشخيصك من 
 

 البقاء في المنزل وتجنب مخالطة اآلخرين   -العزل  ➢

 إخبار األشخاص المخالطين لك عن قرب بأنهم بحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي الذاتي  ➢

 إلى جانب الخطوات التالية تعليمات المسؤول الصحي بشأن العزل اتباع  ➢

 

 الطوارئ اتباع اإلرشادات الصادرة من جهات عملها. ينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي 
( أو المستضد )مسحة األنف أو اختبار اللعاب(. إذا كنت قد PCR( من خالل إجراء تحليل تفاعل البوليميريز المتسلسل )19-*تثبت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

يوًما( وأثبتت الفحوصات إصابتك بفيروس كورونا مجدًدا ولكن لم تظهر عليك أي أعراض، فتحدث  90( )في غضون 19-أصبت مؤخًرا بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 ( مرة أخرى.19-إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 
 العزل

 يجب عليك البقاء في المنزل وإبعاد نفسك عن اآلخرين حتى تنتهي عزلتك المنزلية. 
 بعيدًا عن أفراد األسرة المعيشية.ابق  • 
 يُرجى عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو األماكن العامة. •

  ن أمكن ذلك.إذا كان لزاًما عليك مغادرة المنزل اللتماس الرعاية الطبية، فيُرجى عدم استخدام وسائل النقل العام. ويُرجى استخدام سيارة شخصية، إ  •

، وارتداء غطاء واٍق أو كمامةرة بنفسك، فتأكد من الحفاظ على أكبر مسافة ممكنة بينك وبين السائق وترك النوافذ مفتوحة وإذا لم تتمكن من قيادة السيا

 إن أمكن. 

لترك الطعام والضروريات األخرى عند باب منزلك إذا لم يكن هناك أي فرد في المنزل لمساعدتك في ذلك. وإذا اضطررت احرص على الترتيب   •

 إلى مقابلة أي فرد على باب منزلك، فيُرجى ارتداء غطاٍء واٍق أو كمامة. 
 

 إلى متى سأظل في العزل؟
ك من قِبل مقدم الرعاية الصحية وظهرت عليك أعراض، فيجب عليك إيجابية و/أو جرى تشخيص حالت 19-إذا جاءت نتيجة فحوصات كوفيد

 الخضوع إلجراءات العزل حتى:
 و أيام على األقل منذ ظهور األعراض األولية  10مرور  •

 وساعة على األقل دون حمى )دون استخدام األدوية الخافضة للحرارة(  24مرور  •

 تتحسن األعراض األخرى لديك.  •

 إيجابية ولم تظهر عليك أي أعراض، فيجب عليك الخضوع إلجراءات العزل حتى: 19-إذا جاءت نتيجة فحوصات كوفيد 

 أيام من إجراء الفحوصات 10مرور  •

   أعراض، فاتبع التعليمات أعالهإذا ظهرت عليك 

  الرعاية المنزلية

وفيما يلي .  المناسبة المنزلية للرعاية الخضوع مع يتحسنوا أن ويمكن خفيف إعياء من المستجد  كورونا بفيروس المصابين األشخاص معظم يعاني

  الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمساعدتك على التحسن:
 

  السوائلشرب الكثير من و الراحة • 

  األطفال إعطاء ينبغي ال: مالحظة. واأللم الحمى لتخفيف( تايلينول®) أسيتامينوفين مثل طبية وصفة دون تُصرف التي األدوية تناول • 

 . أوالً  الطبيب مع التحدث ودون طبية وصفة دون  البرد لنزالت  أدوية أي سنتين عن أعمارهم تقل الذين

 األدوية ال تستخدم في "عالج" المرض وال تمنع انتقال العدوى بالفيروس.ويُرجى العلم أن هذه 

 

 .(19-)كوفيدالتعليمات التالية مخصصة لألفراد المصابين بفيروس كورونا 

 كما أنها تشمل معلومات مخصصة لذويهم ومقدمي الرعاية لهم.
 

 ن جهة عملك.عأحد العاملين في مجال الرعاية الصحية أو أحد موظفي الطوارئ، يُرجى االطالع على اإلرشادات الصادرة من بين فإذا كنت 

 

 إرشادات العزل المنزلي

 (19-)كوفيدلألفراد المصابين بفيروس كورونا  
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
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 التماس الرعاية الطبية 

ويشمل ذلك األشخاص الذين   يُرجى التماس الرعاية الطبية الفورية إذا ساءت األعراض، خاصةً إذا كنت معرًضا لإلصابة بمضاعفات خطيرة.

وينبغي لك   مثل األمراض المزمنة أو ضعف الجهاز المناعي. ؛صحية تالحوامل أو الذين يعانون من مشكالعاًما أو أكبر أو  65تبلغ أعمارهم 

 التماس الرعاية الطبية عند ظهور أي أعراض خطيرة، مثل: 
 

 
 

 .(19-)كوفيد ويُرجى إعالم مستقبل االتصال أنك مصاب بفيروس كورونا  . 911ألفراد المصابين بأعراض تهدد حياتهم االتصال بالرقم لينبغي 

  ويُرجى ارتداء غطاء واٍق أو كمامة قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية، إن أمكن.
 

رافق الرعاية وإذا قمت بزيارة أحد م  ، فيُرجى االتصال مسبقًا بطبيبك قبل زيارته، فقد يعطيك استشارة عبر الهاتف.الً وإذا لم يكن األمر عاج

 الصحية، فيُرجى ارتداء غطاء واٍق أو كمامة قبل دخولك لحماية اآلخرين من اإلصابة بالعدوى منك.
 

الموارد العامة للصحة السلوكية الخاصة   Sacramento Countyفيُرجى زيارة موقع  قد يسببب مرض كورونا المستجد التوتر لألفراد.

  لمعرفة كيفية رعاية صحتك النفسية ودعم أحبائك. (19-بفيروس كورونا )كوفيد

 

 حماية اآلخرين 

 التالية للمساعدة في منع انتقال المرض إلى األفراد في منزلك ومجتمعك. اإلضافية  يُرجى اتباع الخطوات  

 

 الخروج منه إال اللتماس الرعاية الطبية البقاء في المنزل وعدم 

  يُرجى عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو األماكن العامة. • 

ساعة على األقل دون حمى   24أيام على األقل منذ ظهور األعراض األولية عليك وحتى تمر  10يُرجى البقاء في المنزل حتى تمر  • 

للحرارة وحتى تتحسن األعراض األخرى لديك.  وقد يستمر فقدان حاستي التذوق والشم عدة أسابيع أو بدون استخدام األدوية الخافضة 

 ألشهر بعد الشفاء وال داعي لتأخير نهاية العزل. 

  

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/COVID-19-Resources.aspx
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ة شخصية،  ويُرجى استخدام سيار  إذا كان لزاًما عليك مغادرة المنزل اللتماس الرعاية الطبية، فيُرجى عدم استخدام وسائل النقل العام. • 

فإذا لم يكن بإمكانك قيادة السيارة بنفسك، فيُرجى االبتعاد قدر اإلمكان عن السائق وترك النوافذ مفتوحة وارتداء غطاء   إن أمكن ذلك.

  واٍق أو كمامة، إن أمكن.

وإذا   اعدتك في ذلك.يُرجى الترتيب لترك الطعام والضروريات األخرى عند باب منزلك إذا لم يكن هناك أي فرد في المنزل لمس  • 

 اضطررت إلى مقابلة أي فرد على باب منزلك، فيُرجى ارتداء غطاٍء واٍق أو كمامة.

 

 عزل نفسك بعيًدا عن باقي األفراد بمنزلك 

وينبغي لك االبتعاد عن األفراد المعرضين لخطر   يُرجى البقاء في غرفة خاصة بعيًدا عن باقي األفراد في منزلك، إن أمكن ذلك. • 

  وضع في اعتبارك ترتيبات معيشية بديلة لهم، إن أمكن ذلك. صابة بمضاعفات خطيرة.اإل

  فإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يُرجى تنظيف الحمام بعد استعماله )انظر أدناه(. يُرجى استخدام حمام منفصل. • 

 . بذلك القيام الممكن من يكن  لم إذا للوجه قناع أو غطاء رتداءوا  أقدام. 6يُرجى االبتعاد عن اآلخرين مسافة  • 

  وذلك لضمان تدفق الهواء بشكٍل جيد، إن أمكن ذلك. ؛يُرجى فتح النوافذ واستخدام مروحة أو مكيف هواء في األماكن المشتركة بالمنزل • 

  يُرجى عدم استقبال أي ضيوف وتقليل عدد األفراد بمنزلك. • 

  وانات أخرى أثناء إصابتك.يُرجى عدم مالمسة الحيوانات األليفة أو أي حي • 

  يُرجى عدم إعداد األطعمة أو تقديمها لآلخرين. • 

 لك رعاية أوالدك. ع أفراد آخرين أو إذا كان ينبغي وجدت في نفس المكان ماستخدام غطاء واٍق أو كمامة إذا يُرجى  • 

 

 دك بالقرب من اآلخرين وارتداء غطاء واٍق أو كمامة أثناء وج

دك بالقرب من أي أفراد آخرين )على سبيل المثال، في غرفة مشتركة أو سيارة( أو حيوانات أليفة وقبل وارتداء غطاء واٍق أو كمامة أثناء وجينبغي  •  

  دخول المستشفى أو مكتب الطبيب.

ي أال توجد في نفس الغرفة مع األفراد الذين إذا لم تتمكن من ارتداء غطاء واٍق أو كمامة )على سبيل المثال، ألنها تسبب صعوبة في التنفس(، فينبغ •  

وبعد خروجهم من غرفتك، ينبغي لهم غسل أيديهم   هم ارتداء كمامة تستخدم مرة واحدة.لوإذا كان لزاًما عليهم دخول غرفتك، فينبغي  يعيشون معك.

 على الفور وإزالة الكمامة والتخلص منها وغسل أيديهم مجدًدا. 

سنوات ارتداؤها ولكن   8و 2وينبغي لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  الرضع واألطفال دون سن الثانية أغطية واقية أو كمامات.ينبغي أال يرتدي  •  

  تحت إشراف الكبار لضمان تنفس الطفل بأمان وتجنب تعرضه لالختناق أو لغصة.

 

  تغطية الوجه أثناء السعال أو العطس

ويُرجى غسل   ويُرجى رمي المناديل المستعملة في سلة مهمالت عالية الجوانب. بمنديل ورقي عند السعال أو العطس. يُرجى تغطية فمك وأنفك 

 يديك على الفور. 

 

  تجنب استخدام األدوات المنزلية الشخصية

األفراد اآلخرين أو الحيوانات األليفة يُرجى عدم مشاركة نفس األطباق أو أكواب الشرب أو الفناجين أو أواني األكل أو المناشف أو الفراش مع 

 ويُرجى غسلها جيًدا بالماء والصابون بعد االستخدام.  الموجودة في منزلك.

 

 غسل األيدي مراًرا وتكراًرا 

سلها  ويُرجى غ يُرجى غسل يديك مراًرا وتكراًرا، خاصةً بعد تنظيف أنفك أو السعال أو العطس ودخول الحمام وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

% من 60وفي حالة عدم توفر الماء والصابون، يمكنك تنظيف يديك بمطهر لليدين يحتوي على نسبة  ثانية على األقل. 20مدة  بالماء والصابون

 تين. ويُرجى استخدام الماء والصابون إذا كانت يداك متسخ الكحول على األقل وضع كمية منه بحيث تغطي يديك بالكامل وافركهما معًا حتى يجفا.

 

 تنظيف وتعقيم كافة األسطح "التي تلمسها باستمرار" يوميًا

تشمل األسطح التي تلمسها باستمرار المناضد والطاوالت ومقابض األبواب وأغراض الحمام والمراحيض والهواتف ولوحات المفاتيح واألجهزة  

ويُرجى استخدام أدوات  وتعقيم أي أسطح قد يخرج عليها سوائل من الجسم.ويُرجى كذلك تنظيف  اللوحية والطاوالت الموجودة بجانب األسّرة.

  .تنظيف منزلكيُرجى االطالع على تعليمات  التنظيف المنزلية والمطهرات أو المناديل وفقًا للتعليمات الموجودة على المنتج.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
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 التحدث إلى إدارة الصحة العامة

من خالل الرد على التقييم الصحي الُمرَسل إليك عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو   19-يمكنك المساعدة في إبطاء انتشار فيروس كوفيد

. إذا كانت نتيجة الفحوصات إيجابية ولكن  Sacramento County Public Healthبعض األسئلة عندما تتلقى مكالمة من  نعن طريق اإلجابة ع

بين الساعة   5881-875( 916، فيُرجى االتصال على الرقم )Sacramento County Public Healthلم تتلق التقييم الصحي أو مكالمة من 

 مساًء. 5:00صباًحا والساعة  8:00

 
 العمل والمدرسة

( أو تنقله إلى اآلخرين، فأبلغ جهة عملك أو 19-إذا كنت تعمل و/أو تذهب إلى المدرسة في مكان من الممكن أن تصاب فيه بفيروس كورونا )كوفيد

 مدرستك حتى تتمكن من نصح اآلخرين بإجراء الفحوصات و/أو الخضوع للحجر الصحي حسب الحاجة. 
 

منزل وتُشفى من العدوى، يمكنك استئناف أنشطتك المعتادة، بما في ذلك العودة إلى العمل و/أو المدرسة. لن تحتاج إلى إعادة الفحص عندما تنتهي فترة عزلك بال

 إذا كانت النتيجة إيجابية وال تحتاج إلى إجراء اختبار تكون نتيجته سلبية أو خطاب من الصحة العامة للعودة إلى العمل أو المدرسة. 

 
 ة بالمخالطينمعلومات خاص
 الحجر الصحي

ع تأكد من إخبار جميع المخالطين المقربين* بالخضوع للعزل الذاتي حتى لو كانوا يشعرون بصحة جيدة عن طريق القيام بما يلي )يُرجى االطال

 للحصول على المزيد من المعلومات(:  تعليمات الحجر الصحي المنزلي للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجدعلى 
ال تنطبق هذه التعليمات على األشخاص   أيام كاملة من آخر مخالطة معك إذا لم تظهر عليهم أي أعراض. 10الخضوع للحجر الصحي مدة  •

المعرضين لخطر كبير لإلصابة بمرض شديد، أو األشخاص الذين يعملون في أماكن عالية الخطورة )مثل مرافق التمريض الماهر والمرافق  

 14ستمروا في الحجر الصحي مدة اإلصالحية( ما لم يكن هناك نقص حاد في الموظفين، أو األفراد الذين يعانون من نقص المناعة الذين يجب أن ي

 يوًما.

بعد آخر لقاء جمعك بهم    14أيام، يجب أن يستمروا في مراقبة األعراض حتى بعد اليوم  10بالنسبة لألشخاص الذين يتبعون الحجر الصحي مدة  •

ا في ذلك في منزلك(، واالبتعاد عن اآلخرين واتباع جميع الممارسات الموصى بها، بما في ذلك ارتداء أغطية الوجه أو األقنعة في جميع األوقات )بم

 . لحماية أنفسهم واآلخرينأقدام على األقل، وغيرها من الطرق  6مسافة 

ا لتعليمات العزل المنزلي هذه لألشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد  يجب عزل المخالطين القريبين الذين تظهر عليهم األعراض وفقً  •

 (. 19-)كوفيد

 

 الشخص الذي: هو  المخالط القريب* 

ن يومين قبل ظهور ، بدًءا مساعة 24فترة خالل   دقيقة أو أكثر 15مدة من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد  أقدام 6كان على بعد  •

األعراض على الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد )أو بالنسبة لألشخاص الذين لم تظهر عليهم األعراض، قبل يومين من إجراء  

 ( حتى يُسمح لهذا الشخص بإنهاء عزلته المنزلية19-فحوصات كوفيد
 د دون استخدام االحتياطات المناسبةقام بمالمسة سوائل الجسم أو إفرازات شخص مصاب بفيروس كورونا المستج •

 

 التدابير الوقائية للمخالطين 

ألي شخص مخالًطا لك أن  وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فينبغي  أقدام على األقل منك أثناء وجودك في العزل المنزلي. 6يُوصى ببقاء أي فرد على بعد 

  .أعاله المذكور  النحو على من آخر مرة كان مخالًطا لك فيهاأيام  10يزيد فترة حجره الصحي إلى 
 

ينبغي أن يرتدي مقدمو الرعاية والمخالطين لك بالمنزل كمامة وقفازات تستخدم مرة واحدة عند تنظيف غرفتك أو حمامك أو مالمسة سوائل 

وينبغي لهم إزالة القفازات والتخلص  )مثل العرق أو اللعاب أو البلغم أو مخاط األنف أو القيء أو البول أو نواتج اإلسهال(. الجسم و/أو اإلفرازات 

  وتنظيف أيديهم، ثم إزالة الكمامة والتخلص منها وغسل أيديهم مجدًدا. منها أوالً 

 

  االستفسارات لدي؟ ما الذي ينبغي لي فعله في حال وجود مزيٍد من 

. ولمزيٍد من  Public Health website الموقع اإللكترونيلمزيٍد من المعلومات عن مرض فيروس كورونا المستجد، يُرجى زيارة 

 ية الصحية.االستفسارات الخاصة بحالتك الصحية، يُرجى االتصال بمقدم الرعا

 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
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 من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس ووكالة الخدمات الصحية في مقاطعة ستانيسالوس  مقتبس


