
 

هذه التعليمات موجهة إلى كل فرد يخضع للعزل والحجر الصحي في منزله. وينبغي عليك اتباع الخطوات الواردة أدناه حتى تنتهي فترة 

  الحجر الصحي أو العزل، وحينها يمكنك العودة إلى ممارسة أنشطتك المعتادة.

  

 البقاء في المنزل

الخروج إال للضروة القصوى عندما يُطلب منك إخالؤه )مثل حالة الطوارئ الطبية وفي حال ينبغي عليك البقاء في المنزل. ويُرجى عدم 

 وفي حالة حدوث ذلك، يُرجى ارتداء غطاء واق أو كمامة، إن أمكن. نشوب حريٍق بمنزلك(.

  

 عدم استقبال أي زائر بمنزلك

في ذلك أصدقائك أو أفراد أسرتك أو جيرانك أو بمن  لصحييُرجى عدم السماح ألي زائٍر بدخول منزلك أثناء فترة العزل أو الحجر ا

 عمال الشقة التي تسكن فيها. /الموظفين لديك 

  

 استالم الطلبيات

 وينبغي عليه ترك الطلبية على باب منزلك من الخارج. يمكنك استالم أية طلبيات في منزلك، ولكن شريطة عدم مخالطة عامل التوصيل.

  

 األفراد في منزلكعزل نفسك عن باقي 

 وينبغي عليك استخدام حمام منفصل، إن أمكن ذلك. ينبغي عليك البقاء في غرفة منعزلة بعيًدا قدر اإلمكان عن باقي األفراد في منزلك.

 وعندما تتواجد معهم في نفس الغرفة، يُرجى ارتداء غطاء واق أو كمامة، إن أمكن ذلك.

  

 االنتباه ألية أعراض قد تظهر عليك

 وإذا كانت لديك أية استفسارات أو إذا شعرت باإلعياء، فيُرجى االتصال بمقدم خدمتك الصحية. يُرجى اتباع تعليمات المراقبة الذاتية.

  

 في حاالت الطوارئ الطبية 911االتصال بالرقم 

مر بالعزل أو الحجر الصحي من ويُرجى إخبار مستقبل االتصال أن لديك أ في حاالت الطوارئ الطبية. 911يُرجى االتصال بالرقم 

Sacramento County Public Health. .وإذا أتت سيارة إسعاف إلى منزلك، فيُرجى ارتداء غطاء واٍق أو كمامة، إن أمكن ذلك 

  

 تغطية الوجه عند السعال أو العطس

ويُرجى إلقاء المناديل  ساعدك.منطقة يُرجى تغطية فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس أو يمكنك السعال أو العطس في 

 ثانية على األقل. 20المستعملة في سلة مهمالت مرتفعة الجوانب وغسل اليدين على الفور بالماء والصابون لمدة 

  

 غسل اليدين

ويمكنك استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول في حالة عدم  ثانية على األقل. 20يُرجى غسل يديك جيًدا وتدليكها بالماء والصابون لمدة 

 ويُرجى تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيديك دون غسلهما. يديك متسختان.تبدو توفر الماء والصابون، حتى إن لم 
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