
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

في مقاطعة ساكرامنتو، يتعين على األفراد الذين كانوا مخالطين عن قرب لشخص )أشخاص( يُشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا  

 ( أو تأكدوا من إصابتهم به القيام بما يلي: 19-)كوفيد
 

 أيام  10اآلخرين مدة البقاء في المنزل وتجنب مخالطة  –الحجر الصحي الذاتي  ➢

 يوًما  14مراقبة األعراض مدة   ➢

 الية إلى جانب الخطوات الت تعليمات المسؤول الصحي بشأن الحجر الصحياتباع  ➢

 

 ينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الطوارئ اتباع اإلرشادات الصادرة من جهات عملها. 
 الحجر الصحي الذاتي

ولكن قد ال تظهر عليك أي أعراض   ،إذا خالطت شخًصا عن قرب* يُشتبه في إصابته أو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، فقد تصاب أيًضا بالفيروس

الشخص الذي ربما يكون قد تعرض لإلصابة بفيروس كورونا المستجد  الحجر الصحييُبقي  يوًما أو ال تظهر أي أعراض على اإلطالق. 14مدة تصل إلى 

 بعيًدا عن اآلخرين لمنع انتشار المرض أكثر من ذلك. 
 

 الشخص الذي: هو  المخالط القريب* 

، بدًءا من يومين قبل ظهور ساعة 24فترة خالل   دقيقة أو أكثر 15مدة ونا المستجد من شخص مصاب بفيروس كور 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

 .قام بمالمسة بسوائل الجسم أو إفرازات شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد دون استخدام االحتياطات المناسبة •

 

 إلى متى سأظل في الحجر الصحي الذاتي؟ 

أيام كاملة من  10إذا خالطت شخًصا عن قرب يُشتبه في إصابته أو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيجب عليك الخضوع للحجر الصحي الذاتي مدة 

آخر مرة خالطت فيها الشخص المصاب. على الرغم من أن مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها يُوصي بالخضوع للحجر الصحي مدة 

مات على خالل هذا الوقت. ًل تنطبق هذه التعليلم تظهر عليك أي أعراض أيام يعد مقبوًًل إذا   10يوًما، فإن هذا الحجر الصحي القصير مدة  14

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

والمرافق اإلصالحية( ما لم يكن هناك نقص حاد في الموظفين، أو األفراد الذين يعانون من نقص المناعة الذين يجب أن يستمروا في الحجر 

 يوًما.  14ي مدة الصح

 أيام القيام بما يلي: 10يجب على األشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي مدة 
اًلستمرار في مراقبة األعراض حتى بعد اليوم الرابع عشر من يوم آخر مخالطة مع الشخص المصاب. وفي حالة ظهور األعراض، اعزل نفسك  •

 ظهرت األعراض علّي؟" أدناه.في المنزل واتبع اإلرشادات الواردة في قسم "ماذا لو 

في جميع األوقات )بما في ذلك في   ةأو األقنع ارتداء أغطية الوجه، بما في ذلك لحماية نفسك واآلخريناتباع جميع الممارسات الموصى بها   •

 كورة أدناه. أقدام على األقل، باإلضافة إلى القيود المذ 6منزلك(، واًلبتعاد عن اآلخرين مسافة 
 

 إذا كنت ًل تزال تخالط الشخص المصاب )على سبيل المثال، العيش مع الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد و/أو القيام على رعايته( و:
 

أيام من الوقت الذي بدأ فيه هذا   10يمكنك تجنب مخالطة الشخص المصاب عن قرب، سيكون آخر يوم لك في الحجر الصحي هو  •

 . تعليمات العزل المنزلي لألفراد المصابين بفيروس كورونا المستجدتباع الشخص في ا

أيام من   10ي العزل، سيتعين عليك إعادة بدء فترة الحجر الصحي التي تبلغ حدثت مخالطة للشخص المصاب أثناء وجود هذا الشخص ف •

 اليوم األخير الذي خالطت فيه الشخص المصاب. 

أيام من اليوم الذي يُسمح فيه للشخص   10ًل يمكنك تجنب مخالطة الشخص المصاب عن قرب، سيكون آخر يوم لك في الحجر الصحي هو  •

 المنزلية. المصاب بإنهاء عزلته 

 

 ما هي القيود؟ 

 

 

 

  أو من يُحتمل إصابتهم به.( 19-)كوفيداإلرشادات التالية مخصصة لألفراد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا 
 

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

  إرشادات الحجر الصحي المنزلي 
 (19-)كوفيد للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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آلخرين  مخالًطا لينبغي لك تقييد األنشطة والحد من جميع التحركات التي قد تجعلك (، 19-فيروس كورونا )كوفيد انتشار  زيادة منعل

  خالل فترة الحجر الصحي.

  عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو األماكن العامة.و البقاء في المنزل يرجى  •

  نفسك بعيًدا عن باقي األفراد بمنزلك.يُرجى عزل  •

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

عاًما أو أكبر أو   65ويشمل ذلك األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  المعرضين لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة.

  من مشكلة صحية مثل إصابتهم بمرض مزمن أو ضعف بالجهاز المناعي. الحوامل أو الذين يعانون 

o  .يُرجى استخدام حمام منفصل، إن أمكن ذلك  

o  بذلك القيام يمكن  ال عندما للوجه قناع أو غطاءوارتداء  أقدام.  6يُرجى االبتعاد عن اآلخرين مسافة. 

 المنزل. دك مع آخرين في ويُرجى استخدام غطاء واٍق أو كمامة أثناء وج •

  يُرجى عدم استقبال أي ضيوف وتقليل عدد األفراد بمنزلك. •

  يُرجى عدم مالمسة الحيوانات األليفة أو أي حيوانات أخرى.  •

  يُرجى عدم تحضير األطعمة أو تقديمها لآلخرين. •

 أوالدك. يُرجى تجنب رعاية األطفال إن أمكن أو ارتِد غطاء واٍق أو كمامة إذا كان ينبغي لك رعاية  •

 

 هل يمكنني مغادرة المسكن أثناء الحجر الصحي؟ 

  . الالزمة الطبية الرعايةالتماس  أو فحص كورونا المستجد  إلجراء إال منزلك مغادرة لك يجوز  ال •

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

 
 ؟(19-)كوفيدهل ينبغي لي إجراء فحص كورونا 

 في حال مخالطتك ألي فرد مصاب بفيروس كورونا المستجد، يُوصى بإجراء الفحص إذا ظهرت عليك أي أعراض. 
 

والية  في  أماكن الخضوع لفحص كورونا المستجدوإلجراء الفحص، يُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية أو زيارة موقع  •
Sacramento County.  .ويُرجى ارتداء غطاء واق أو كمامة أثناء الذهاب إلجراء الفحص  

 إذا جاءت النتيجة إيجابية:  •
o  لألشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد العزل المنزلي يُرجى عزل نفسك بالمنزل وفقًا لتعليمات. 
o .ويُرجى إخبار جميع المخالطين بالخضوع للحجر الصحي وتقديم هذه التعليمات إليهم 

 إذا جاءت النتيجة سلبية: •
o المصاب الشخص مع مخالطة آخر يوم من كاملة أيام 10 مدة الصحي  الحجر  في  ستمرار اال.  
o نفسك لحماية بها الموصى الممارسات جميع  واتباع عشر  الرابع اليوم بعد  حتى األعراض مراقبة في  ستمرار اال  

 . أعاله المذكور  النحو على  واآلخرين
 غي لي مراقبة حالتي الصحية خالل هذه الفترة؟ بنيكيف 

 فيروس كورونا المستجد. قد تتضمن األعراض ما يلي: بأعراضبرجاء مراقبة حاًلتك الصحية فيما يتعلق 
 اًلحتقان أو سيالن األنف  • آًلم بالعضالت أو الجسم  • حساس بالبردالحمى أو اإل  •

 الغثيان أو القيء • الصداع • السعال  •

 اإلسهال   • فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم  • ضيق التنفس أو صعوبة التنفس   •

 التهاب الحلق  • اإلعياء •

 
 ماذا لو ظهرت األعراض علّي؟ 

تعليمات العزل المنزلي لألفراد  اتباع و المنزل فينفسك  عزلعليك بف أعاله، المذكورة األعراض أو العالمات من أي عليك  ظهرت إذا
من إعياء خفيف ويمكن أن  ( 19-)كوفيديعاني معظم األشخاص المصابين بفيروس كورونا  .( 19-)كوفيدالمصابين بفيروس كورونا 

فإذا كانت لديك أي مخاوف صحية   يتحسنوا مع الخضوع للرعاية المنزلية المناسبة دون الحاجة إلى زيارة أحد مقدمي الرعاية الصحية.

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
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التطبيب عن بُعد وأخبره أنك خالطت شخًصا مصابًا بفيروس  غير عاجلة، فيُرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية عبر الهاتف أو 
  .(19-)كوفيدكورونا 

 
 ماذا لو كنت بحاجة إلى التماس الرعاية الطبية؟ 

في حاالت الطوارئ   911ويُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية مسبقًا أو  يُرجى التماس الرعاية الطبية في حالة سوء األعراض.
  أعراض عليك  وظهرت الطبية الرعاية لتماس ال منزلك غادرت إذا(. و19-)كوفيدوأخبره أنك خالطت شخًصا مصابًا بفيروس كورونا 

وإذا لم   استخدام سيارة خاصة، إن أمكن ذلك. ويُرجى فينبغي لك ارتداء غطاء واٍق أو كمامة، إن أمكن.  ،فيروس كورونا عالمات أو
  ذلك  كان إذا  قناع، أو الوجه غطاء وارتداء، تتمكن من قيادتها بنفسك، فيُرجى البقاء بعيًدا قدر اإلمكان عن السائق وترك النوافذ مفتوحة

  وينبغي لك عدم استخدام وسائل النقل العام. .اممكنً 
 

 مكان عملي أو مدرستي؟ بهل ستخطر إدارة الصحة العامة 
مكان عملك أو مدرستك أو الكشف عن أي معلومات شخصية عنك، ما لم يكن ذلك الزًما للحفاظ على  بلن تخطر إدارة الصحة العامة 

  صحتك أو صحة اآلخرين.
 

 ماذا لو حصلت على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؟
قرب يُشتبه في إصابته أو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، فلن تحتاج إلى الخضوع للحجر الصحي إذا كنت تستوفي جميع إذا خالطت شخًصا عن 

 المعايير التالية:

(  Modernaأو  Pfizerأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من سلسلة لقاح مؤلفة من جرعتين ) <وهذا يعني  -الحصول على التطعيم بالكامل  •

 أسبوعين بعد تلقي جرعة واحدة من اللقاح أحادي الجرعة  <أو 

 أشهر بعد تلقي جرعة اللقاح النهائية  3في غضون  •

 لم تظهر عليك أعراض فيروس كورونا المستجد منذ المخالطة عن قرب •
 ا األمر على األشخاص الذين تلقوا تطعيًما الموجودين في المستشفى أو المقيمين في مرافق الرعاية الصحية. وًل ينطبق هذ

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

. ولمزيٍد من االستفسارات  Public Health websiteلمزيٍد من المعلومات عن مرض فيروس كورونا المستجد، يُرجى زيارة 
 الخاصة بحالتك الصحية، يُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية. 

 
 

 الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس ووكالة الخدمات الصحية في مقاطعة ستانيسالوس س من إدارة مقتب

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

