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حيث يمثل (؛ 19-)كوفيد المستجد بسبب جائحة فيروس كورونا Californiaوالية أُعلنت حالة الطوارئ في 
الفيروس  . فقد ينتشرCounty of Sacramentoخطًرا كبيًرا على صحة العامة في  19-انتشار كوفيد 

فالجميع معرض لخطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن ؛ ابسهولة بين األفراد المخالطين لبعضهم بعضً 
هناك بعض األفراد أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات خطيرة، منها االلتهاب الرئوي أو الفشل العضوي أو الوفاة، 

 ة.دية و/أو الحالة الصحيوذلك حسب العمر و/أو الحالة الجس
 

)"المسؤول الصحي"( أن يطلب من المصابين  County of Sacramento يلتزم المسؤول الصحي في
انتشار وتيرة بفيروس كورونا المستجد أو من يُحتمل إصابتهم به الخضوع للعزل الذاتي، وذلك للمساعدة في إبطاء 

من  Sacramento Countyالفيروس وحماية األفراد المعرضين للخطر وحماية نظام الرعاية الصحية في 
 االنهيار.

 
 120175و 101085و 101040يحق للمسؤول الصحي أن يوجه، وفقًا للسلطة المخولة له بموجب المواد 

 بما يلي: من قانون الصحة والسالمة في كاليفورنيا، 120225و 120220و 120215و
 

هؤالء األفراد لوينبغي  جميع األفراد المصابين بفيروس كورونا أو من يُحتمل إصابتهم به عزل أنفسهم.لينبغي 
 مستندات إرشادات الصحة العامة المشار إليها هنا.ما يرد باتباع جميع التعليمات و

 
في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية  ناألساسية الحيوية، بمبالمرافق ال ينطبق هذا على العاملين 

 اتباع اإلرشادات الخاصة بهذا القطاع.لهم وموظفي الطوارئ الذين ينبغي 

 
 تسري هذه التعليمات، ما لم يلغها المسؤول الصحي كتابةً.
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 أو من يُحتمل إصابتهم به( 19-)كوفيدبالنسبة لألفراد المصابين بفيروس كورونا  متطلبات العزل:

 

أو من يُحتمل إصابتهم به اتخاذ ( 19-)كوفيدجميع األفراد المصابين بفيروس كورونا لينبغي 
 التدابير التالية:

منذ ظهور األعراض األولية  أيام على األقل 10)أ( تمر  عزل أنفسهم في منزلهم أو في سكن آخر حتى: .أ

دون حمى بدون استخدام األدوية الخافضة للحرارة، و)ج( تتحسن  األقل ساعة على 24عليهم، و)ب( تمر 

وحتى ذلك الحين، ال يجوز لهم مغادرة مكان عزلهم أو دخول أي مكان عام أو  األعراض األخرى لديهم.

 خاص آخر، إال لتلقي الرعاية الطبية الالزمة.

المنزلي لألفراد المصابين بفيروس كورونا  "إرشادات العزليُرجى االطالع على جميع المتطلبات الواردة في  .ب

 واتباعها. "(19-)كوفيد

أيام كاملة  10مدة الحجر الصحي )أ( إجراء يُرجى إعالم المخالطين وفقًا لما هو موضح أدناه بأنهم بحاجة إلى  .ج

( الرابع عشر، و)جاالستمرار في مراقبة األعراض حتى بعد اليوم ، و)ب( آخر مخالطة للمصابينتاريخ  من

طوال ارتداء أغطية الوجه  المثال،الموصى بها )على سبيل  التدخالت غير الدوائيةالصارم بجميع  لتزاماال

 .أقدام على األقل من اآلخرين( 6والحفاظ على مسافة  ،الوقت

 
 24على مدار دقيقة  15 <أقدام مدة  6تُعرف المخالطة في المجتمع المحلي بأنها مخالطة الفرد عن قرب )> 

 ألي مما يلي:( ساعة
فرد مصاب بفيروس كورونا المستجد وظهرت عليه األعراض )في الفترة من يومين قبل ظهور  .أ

األعراض حتى استيفاء المعايير المحددة للخروج من العزل المنزلي( ويمكن التأكد من اإلصابة من خالل 
 أوالفحوصات المخبرية أو عند ظهور أعراض متطابقة( 

بفيروس كورونا المستجد )تم التأكد من اإلصابة من خالل الفحوصات المخبرية( ولكن لم فرد ثبتت إصابته  .ب
تظهر عليه أي أعراض )خالل اليومين األخيرين قبل تاريخ أخذ العينة حتى استيفاء المعايير المحددة للخروج 

 من العزل المنزلي(.

أو الفرد المخالط ( 19-)كوفيدب بفيروس كورونا بذلك بغض النظر عما إذا كان الفرد المصا مااللتزايتم  مالحظة:
 يرتدي غطاًء واقيًا من القماش أو ما إذا كان الفرد المصاب يرتدي معدات الوقاية الشخصية التنفسية من عدمه.

 
 "إرشادات الحجر الصحي المنزلي للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجديُوجه المرضى لالطالع على 

التي تنص على الخطوات الواجب على المخالطين في المنزل والمقربين ومقدمي الرعاية وغيرهم من  "(19-)كوفيد
-)كوفيدففي حال إصابة المخالطين بفيروس كورونا  .(19-)كوفيدالمخالطين اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا 

 ة.، فيمكن بسهولة نقل الفيروس لآلخرين، حتى إذا ظهرت عليهم أعراض خفيف(19
 

 ينبغي االلتزام بالعزل الذاتي على الفور، إذا تعرض الفرد لعامل واحٍد أو أكثر من العوامل التالية:
 أوجاءت نتيجة الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد إيجابية،  .أ

يوًما من مخالطة أي فرد  14ظهرت العالمات واألعراض المتطابقة مع فيروس كورونا المستجد خالل  .ب

 أومصاب بالفيروس أو من المحتمل إصابته به، 

 .(19-)كوفيدأخبر الطبيب الفرد أنه من المحتمل أن يكون مصابًا بفيروس كورونا  .ج

 
ألن الفرد المصاب بفيروس كورونا المستجد أو المحتمل أن يكون مصابًا به قد ينقل  ؛يلتزم هؤالء األفراد بعزل أنفسهم

 ويُفصل هؤالء المرضى في العزل عن اآلخرين لمنع انتشار الفيروس. الفيروس بسهولة لآلخرين.
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واتباع جميع التوجيهات الواردة ضمن هذه التعليمات حتى  ينبغي على األفراد عزل أنفسهم في أحد أماكن اإلقامة
 ال يصبحوا عرضة لخطر نقل فيروس كورونا المستجد بناًء على المعايير التالية:

 
 بالنسبة لألفراد الذين ظهرت عليهم األعراض، يتم عزلهم حتى:

 منذ ظهور األعراض األولية عليهم أيام على األقل  10مرور  .أ

 دون ظهور حمى بدون استخدام األدوية الخافضة للحرارة ساعة على األقل  24مرور و .ب

 تحّسن األعراض األخرى.و .ج

 بالنسبة لألفراد الذين لم تظهر عليهم األعراض، يتم عزلهم حتى:
 .أيام من تاريخ ظهور نتيجة أول فحص لفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة إيجابية 10أ. 

 
اتخاذ تدبير )تدابير( أخرى، والتي قد تشمل االحتجاز المدني أو مطالبة الفرد بالبقاء في يجوز للمسؤول الصحي 

منشأة صحية أو أي مكان آخر، حفاًظا على الصحة العامة إذا كان الفرد الذي تنطبق عليه هذه التعليمات يخالفها أو 
)قانون الصحة  لسجن أو الغرامة أو كليهما.وتُعد مخالفة هذه التعليمات كذلك جنحة يُعاقب عليها با ال يمتثل لها.

 والسالمة
 .(120295المادة 


