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حيث يمثل  (؛19-)كوفيد المستجد بسبب جائحة فيروس كورونا Californiaأُعلنت حالة الطوارئ في والية 

. فقد County of Sacramento( خطًرا كبيًرا على صحة العامة في 19-فيروس كورونا )كوفيد انتشار 
ن، لفرٍد تمت تشخيص ووقد يُصاب األفراد المخالط؛ اينتشر الفيروس بسهولة بين األفراد المخالطين لبعضهم بعضً 

حالته على أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد أو من المحتمل إصابته به، بسهولة وينقلونه حتى إذا ظهرت عليهم 
. فالجميع معرض لخطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن هناك ضأو ال تظهر عليهم أعرا أعراض خفيفة

بعض األفراد أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات خطيرة، منها االلتهاب الرئوي أو الفشل العضوي أو الوفاة، وذلك 
 الة الجسدية و/أو الحالة الصحية.حسب العمر و/أو الح

 
)"المسؤول الصحي"( أن يطلب من المصابين بفيروس  County of Sacramentoيلتزم المسؤول الصحي في 

وتيرة أو من يُحتمل إصابتهم به الخضوع للحجر الصحي الذاتي، وذلك للمساعدة في إبطاء ( 19-)كوفيدكورونا 
 Sacramento Countyانتشار الفيروس وحماية األفراد المعرضين للخطر وحماية نظام الرعاية الصحية في 

ن بفيروس كورونا المستجد في الحجر الصحي، حتى يتم التأكد من عدم نقلهم وألفراد المصابا ويُعزل من االنهيار.
وذلك لحماية الجميع، بما في ذلك األفراد المعرضين لخطر اإلصابة بمضاعفات خطيرة، مثل كبار السن  للعدوى.

 ومن لديهم ضعف بالجهاز المناعي.
 

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

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

 بهمن المحتمل إصابته أو  (19-)كوفيد فيروس كوروناإصابته ببتشخيصه  جرىلشخص  ينبغي للمخالطين
 األشخاص المخالطين فيحسبما هو محدد في هذه التعليمات. قد يشمل ذلك ، إخضاع أنفسهم للحجر الصحي

وينبغي على األفراد . والشركاء الحميمين ومقدمي الرعاية وغيرهم من المخالطين عن قرب للمصابين المنزل
 هنا.مستندات إرشادات الصحة العامة المشار إليها ما يرد بالخاضعين للحجر الصحي اتباع جميع التعليمات و

 
األساسية الحيوية، بما في ذلك العاملين في الرعاية الصحية بالمرافق 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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 2الصفحة 

 
للمصابين  بالنسبة للمخالطين بالمنزل والمقربين ومقدمي الرعاية والمخالطين عن قرب متطلبات الحجر الصحي:

 أو من يُحتمل إصابتهم به( 19-)كوفيدبفيروس كورونا 

 

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

 ألي مما يلي:( ساعة

وظهرت عليه األعراض )في الفترة من يومين قبل ظهور ( 19-)كوفيدفرد مصاب بفيروس كورونا  .أ

األعراض حتى استيفاء المعايير المحددة للخروج من العزل المنزلي( ويمكن التأكد من اإلصابة من خالل 

 أوالفحوصات المخبرية أو عند ظهور أعراض متطابقة( 

المخبرية(  خالل الفحوصات)تم التأكد من اإلصابة من ( 19-)كوفيدفرد ثبتت إصابته بفيروس كورونا  .ب

أعراض )خالل اليومين األخيرين قبل تاريخ أخذ العينة حتى استيفاء المعايير  ولكن لم تظهر عليه أي

 المحددة للخروج من العزل المنزلي(.

يتم االلتزم بذلك بغض النظر عما إذا كان الفرد المصاب بفيروس كورونا المستجد أو الفرد المخالط  مالحظة:

 طاًء واقيًا من القماش أو ما إذا كان الفرد المصاب يرتدي معدات الوقاية الشخصية التنفسية من عدمه.يرتدي غ

 

أو يُحتمل إصابته ( 19-)كوفيدينبغي لجميع األفراد الذين ينمو إلى علمهم مخالطتهم لفرٍد مصاب بفيروس كورونا 

الرعاية خارج بيئة الرعاية الصحية أو غيرهم من به، بصفتهم أحد أفراد أسرته أو أحد المقربين أو أحد مقدمي 

 المخالطين عن قرب حسبما هو مذكوٌر أعاله، اتخاذ التدابير التالية:

 

مع الشخص المصاب  مخالطةأيام كاملة من يوم آخر  10مدة حي في منزلهم أو مكان إقامة آخر الحجر الص .أ

 لم تظهر عليه أعراض. إذا( 19-فيروس كورونا )كوفيدون مصابًا بأو المحتمل أن يك

مع الشخص المصاب أو  مخالطةمن يوم آخر  الرابع عشرفي مراقبة األعراض حتى بعد اليوم  ارستمرالا .ب

 .(19-فيروس كورونا )كوفيدمصابًا بالمحتمل أن يكون 

 طوالارتداء أغطية الوجه  المثال،الموصى بها )على سبيل  التدخالت غير الدوائيةالصارم بجميع  لتزاماال .ج

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

 

األشخاص الذين  وأ، ضين لخطر كبير لإلصابة بمرض شديدعلى األشخاص المعر ه التعليماتنطبق هذتال 

التمريض الماهر والمرافق اإلصالحية( ما لم يكن هناك نقص حاد مرافق يعملون في أماكن عالية الخطورة )مثل 

 يوًما. 14مدة يجب أن يستمروا في الحجر الصحي  أو األفراد الذين يعانون من نقص المناعة الذين الموظفين،في 

   يلزم الخضوع للحجر الصحي ألن الفرد يكون معرًضا لخطر نقل الفيروس ونشره، إذا كان هذا الفرد من          

 المخالطين حسبما هو مذكوٌر أعاله ألي فرٍد:

 أوإيجابية، ( 19-)كوفيدجاءت نتيجة فحصه المخبري لفيروس كورونا  .أ

)الحمى أو السعال أو ( 19-)كوفيدظهرت عليه عالمات وأعراض مطابقة ألعراض فيروس كورونا  .ب

 أوضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس(، 

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

 

 14المقدرة بمدة ( 19-)كوفيديلتزم األفراد بإخضاع أنفسهم للحجر الصحي طوال فترة حضانة فيروس كورونا 

وال يجوز لألفراد  يوًما، وهي الفترة المعتادة بين التعرض لإلصابة ووقت ظهور أعراض المرض وعالماته.

آخر، إال لتلقي الرعاية الطبية  الخاضعين للحجر الصحي مغادرة مكان الحجر أو دخول أي مكان عام أو خاص

يُرجى االطالع على جميع المتطلبات الواردة في "إرشادات الحجر الصحي المنزلي للمخالطين ألحد  الالزمة.

 " واتباعها.(19-)كوفيدالمصابين بفيروس كورونا 

 

إذا أُصيب الفرد المعزول بالحجر الصحي بحمى أو سعال أو ضيق في التنفس )حتى إذا ظهرت عليه أعراض 



، ينبغي لهم عزل أنفسهم في المنزل (19-)كوفيدخفيفة للغاية(، فلحماية اآلخرين من اإلصابة بفيروس كورونا 

وذلك  ؛"( 19-)كوفيدصابين بفيروس كورونا وبعيًدا عن باقي األفراد واتباع "تعليمات العزل المنزلي لألفراد الم

 ألنهم من المحتمل إصابتهم بالفيروس وفي حال إصابتهم به، فإنهم قد ينقلونه إلى غيرهم.

 

الخضوع ، ن يستوفون جميع المعايير التالية، والذيمؤخًرا كاماًل  تلقوا تحصينًااألشخاص الذين ال يتعين على 

 الحجر الصحي: إلجراءات

  أو  جرعتين،أسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية في سلسلة من ≤ تلقوا تحصينًا كاماًل )أي األشخاص الذين

 .أسبوعين بعد تلقي جرعة واحدة من لقاح جرعة واحدة(≤ 

  أشهر بعد تلقي آخر جرعة في السلسلة 3في غضون. 

 (19-فيروس كورونا )كوفيدأعراض منذ التعرض الحالي لظهور دون  واظل. 

المقيمين في أماكن الرعاية الصحية المرضى و تلقوا تحصينًاعلى المرضى الداخليين الذين األمر ال ينطبق هذا و

 الذين يجب عليهم االستمرار في الحجر الصحي.

 

المدني في منشأة صحية أو لحجر الخضوع ليجوز للمسؤول الصحي اتخاذ تدبير )تدابير( أخرى، والتي قد تشمل 

 حفاًظا على الصحة العامة إذا كان الفرد الذي تنطبق عليه هذه التعليمات يخالفها أو ال يمتثل لها.أي مكان آخر، 

)قانون الصحة والسالمة  وتُعد مخالفة هذه التعليمات كذلك جنحة يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
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