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ي فعله
 إ�جاب�ة  19-إذا كانت نت�جة اختبار كوف�د ما ينب�ف

ات   2023أب��ل  12ملخص تغي�ي
ع معينة �شأن  توض�ح�ةمعلومات  • ي أما�ن تجمُّ

 العزل �ف
ث للتوجيهات الخاصة بأما�ن الرعا�ة الصح�ة  •  رابط ُمحدَّ

 مقدمة
ي إ�قاف انتشار كوف�د 19-إذا كانت نت�جة اختبار كوف�د

إ� اآلخ��ن. ُير�ب اتباع  19-الخاصة بك إ�جاب�ة، ف�مكنك المساعدة �ف
لعزل، وارتداء ال�مامة. كما ير�ب اتباع أي وال�ة قضائ�ة صح�ة محل�ة، أو التوجيهات الواردة أدناە ف�ما يتعلق بالعالج، وا 

ي  19-س�اسات خاصة بمكان العمل، أو األعمال التجار�ة، أو المدرسة بالنسبة لألشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوف�د ، واليت
ا من إرشادات   �ة واشنطن). (إدارة الصحة بوال  WA State Department of Healthقد تكون أ��� تقي�د�

ي مرفق رعا�ة صح�ة، أو �عملون به، أو يزورونه اتباع  •
ي �جب ع� األشخاص الذين �ق�مون �ف

التوجيهات الواردة �ف
ب اإلصابة بكوف�د ي أما�ن الرعا�ة الصح�ة 19-تجنُّ

�ة فقط).   �ف ف  (باللغة اإلنجل�ي
ي موقع عمل مزدحم، أو سكن مؤقت للعمال، أو بيئة بح��ة تجار�ة، أو إصالح�ة أو مرفق  •

إذا كنت تعمل أو تق�م �ف
ي قسم 

�ب اتباع اإلرشادات الواردة �ف دين، أو سكن مؤقت ف�يُ ي أياحتجاز، أو مأوى للم�ش
إذا كنت تعمل أو تق�م �ف

 . من أما�ن التجمع هذە

تحد�د ما إذا كنَت بحاجة إ� عالج أم ال 

�سبب عمرك أو الحاالت المزمنة، فعندئٍذ تتوفر   19-إذا كانت نت�جة االختبار إ�جاب�ة وكنَت أ��� عرضة لإلصابة بكوف�د
ي من شأنها تقل�ل فرص دخولك المستش�ف أو الوفاة �سبب المرض. ومن ثم �جب ع� مقدم الرعا�ة الصح�ة  العالجات ال يت

ي أقرب وقٍت ممكن بعد التشخ�ص. عل�ك االتصال بمقدم  19-وصف األدو�ة المناسبة لعالج كوف�د
ي تناولها �ف

والبدء �ف
ل الرعا�ة الصح�ة ع� الفور لتحد�د ما إذا كنَت مؤهً� للعالج  . تفضَّ ي الوقت الحا�ي

أم ال، حيت لو كانت األعراض خف�فة �ف
ي  Department of Health  )DOHب��ارة صفحة ال��ب الخاصة بـ  ، إدارة الصحة) للحصول ع� م��ٍد من المعلومات اليت

دة من ي بك �شأن أنواع ُمحدَّ م خدمة الرعا�ة الصح�ة المعيف لغات إضاف�ة) ب (تتوفر  19- عالجات كوف�د تف�دك وتف�د ُمقدِّ
 . وك�ف�ة الوصول إ� العالج

�ي 
ف  الخض�ع للعزل الم�ف

و�نتظرون   19-أو أولئك الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بكوف�د 19-�جب عزل األشخاص الذين تثبت إصابتهم بكوف�د
ف بكوف�د ا عن اآلخ��ن باستثناء الحصول ع� الرعا�ة الطب�ة. كما �مكن لألشخاص المصابني ل بع�د� ف ي الم�ف

 19-نتائج االختبار �ف
�ي ع� منع اآلخ��ن من اإلصابة بالمرض. نقله إ� اآلخ��ن. ومن ثم �ساعد العزل 

ف ي أن تخضع للعزل بغض النظر الم�ف
ينب�ف

، فال يزال ب�مكانه نقل العدوى إ� اآلخ��ن، ول�ن  19-فإذا أص�ب الشخص الذي تم تطع�مه بكوف�دعن حالة تطع�مك. 
. اطلب من اآلخ��ن  19-بكوف�دأقل عرضة بكث�ي لدخول المستش�ف أو الوفاة �سبب اإلصابة   19-�جعله التطع�م ضد كوف�د

ي الحصول ع� طعام أو دعم آخر بينما تعزل نفسك 
التسّوق من أجلك أو استخدم خدمات توص�ل البقالة. إذا كنت ترغب �ف

نامج  ل، ف�ب ف ي الم�ف
ف للعزل أو الحجر  tonCare Connect Washing�ف (برنامج المساعدة الغذائ�ة لألشخاص الخاضعني

( لغات إضاف�ة). اتِصل ع� الخط الساخن للحصول ع� معلومات عن  بمتوافر لُ�قدم لك تلك الخدمات (تتوفر  الص�ي
لغات إضاف�ة). تتوفر  ب(تتوفر  Care Connectمع ، ثم اضغط ع� #، أو تواصل 1-800-525-0127ع� رقم  19-كوف�د

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lajat-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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إ� األما�ن  خدمات المساعدة اللغ��ة. تجنب السفر، أو الذهاب إ� العمل، أو المدرسة، أو رعا�ة األطفال، أو الخروج
 العامة، أو استخدام وسائل النقل العام، أو مشاركة الركوب، أو س�ارات األجرة. أثناء العزل: 

ي غرفة  •
ي ذلك أفراد األ�ة والحيوانات األل�فة، عن ط��ق البقاء �ف

ل، بما �ف ف ي الم�ف
ابتعد قدر اإلمكان عن اآلخ��ن �ف

ا عن األشخاص اآلخ��ن واستخدام حمام منف  Centers for Diseaseصل، إن أمكن. كما أن لدى معينة بع�د�
Control and Prevention  )CDC مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها) الم��د من المعلومات �شأن ،

 لغات إضاف�ة). ب (تتوفر  والحيوانات 19-كوف�د
ورة أن تتواجد حول إضاف�ةلغات تتوفر ب( كمامة أو جهاز تنفس عا�ي الجودةاحرص ع� ارتداء   • ) إذا اقتضت ال�ف

ي األما�ن العامة. 
ل أو �ف ف ي الم�ف

 اآلخ��ن �ف
ف  • ل، إن أمكن. ب(تتوفر  الته��ةاتخذ خطوات لتحسني ف ي الم�ف

 لغات إضاف�ة) �ف
•  . ي

ل�ة الشخص�ة، مثل األ�واب، والمناشف، واألوايف ف  تجنب مشاركة األدوات الم�ف
ي حالة ظهور  •

ي تظهر عل�ك. و�ف لغات إضاف�ة) (مثل صع��ة  ب(تتوفر  عالمة تحذير طارئةراقب األعراض اليت
 التنفس)، التمس الرعا�ة الطب�ة الطارئة ع� الفور.  

ي (ع� عكس الرعا�ة الطارئة)، فاتصل قبل الذهاب وأخ�ب مقدم الرعا�ة الصح�ة  • ي روتييف إذا كان لد�ك موعد طيب
.   19-أو أنك تخضع لتقي�م اإلصابة بكوف�د 19-لد�ك ب�صابتك بكوف�د ي الوقت الحا�ي

 �ف

 كم أحتاج من الوقت لعزل نف�ي وارتداء كمامة؟
ل لمدة  ،  19-إذا ثبتت إ�جاب�ة اختبار اإلصابة بكوف�د ف ي الم�ف

ي    5فعل�ك البقاء �ف
أ�ام ع� األقل واالنعزال عن اآلخ��ن �ف

ل ف  لآلخ��ن.    19-لتجنب انتقال كوف�د الم�ف

 إنهاء العزل  
ي أن تنعزل فيها ع� عدة عوامل: 

ي ينب�ف  تعتمد المدة اليت

ا،  • تة ج�د�  ما إذا كان �مكنك ارتداء كمامة ُمثبَّ
 أ�ام من العزل،  5بعد  10-6ال تزال إ�جاب�ة خالل األ�ام  19-وما إذا كانت نت�جة اختبار كوف�د •
ا �شدة بكوف�د • ،  19-وما إذا كنَت م��ض� ا بضعف الجهاز المنا�ي  أو مصاب�
ي بيئة جماع�ة أو تعمل بها.   •

 وما إذا كنَت تق�م �ف

 لغات إضاف�ة):  ب(تتوفر  األعراضإ�جاب�ة وظهرت عل�ك  19-إن كانت نت�جة اختبار إصابتك بكوف�د

 أ�ام كاملة إذا:  5ع� األقل بعد بدء ظهور األعراض عل�ك. �مكنك مغادرة العزل بعد  أ�ام 5اعزل نفسك لمدة 

ي لد�ك بعد  • نت اإلعراض اليت  وأ�ام من بدء خضوعك للعزل،  5تحسَّ
ي آخ •

ا بالح�َّ �ف  ساعة دون استخدام دواء خافض للحرارة 24ر لم تكن مصاب�

لغات إضاف�ة): إذا كانت نت�جة اختبار إصابتك ب(تتوفر  أعراض، ل�ن لم تظهر عل�ك أي  19-إذا ثبتت إصابتك بكوف�د
أ�ام كاملة إذا لم تكن قد   5ل بعد ع� األقل. و�مكنك مغادرة العز  أ�ام  5لمدة إ�جاب�ة، فعل�ك الخض�ع للعزل  19-بكوف�د

 ظهرت عل�ك أي أعراض. 

أ�ام من جد�د. اتبع التوص�ات أعالە  5إذا ظهرت عل�ك األعراض بعد نت�جة اختبار إ�جاب�ة، ف�جب أن تبدأ عزل نفسك مدة 
ي حالة معاناتك من أعراض. 

 �شأن إنهاء العزل �ف

أ�ام بعد إصابتك باألعراض (أو ظهور نت�جتك   10الخطوات التال�ة لمدة بغض النظر عن موعد إنهاء العزل، اتخذ 
 اإل�جاب�ة، إن لم �سبق إصابتك بأعراض): 

ي األما�ن  •
ل و�ف ف ي الم�ف

ا وعا�ي الجودة أثناء تواجدك حول اآلخ��ن �ف ت ج�د� ارتِد كمامة أو جهاز تنفس صنا�ي ُمثبَّ
ة العزل لمدة 10إ� اليوم  6أ�ام إضاف�ة ع� األقل (من اليوم   5العامة لمدة   أ�ام.  5) بعد انتهاء ف�ت

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Arabic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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ةتجنب األشخاص الذين  • ف لخطر كب�ي لإلصابة بأمراض خط�ي لغات ب (تتوفر  �عانون من نقص المناعة أو المعرضني
ها من األما�ن عال�ة  ) وغ�ي ف ي ذلك دور رعا�ة المسنني

إضاف�ة) وال تذهب إ� منشآت الرعا�ة الصح�ة (بما �ف
 الخطورة. 

ي ال �مكنك ارتداء كمامة عند وجودك فيها، مثل المطاعم و�عض الصاالت ال��اض�ة،  • ال تذهب إ� األما�ن اليت
ب تنا ي العمل. وتجنَّ

ل و�ف ف ي الم�ف
 ول الطعام بالقرب من اآلخ��ن �ف

ي حالة  •
ي اليوم  عودة�ف

ة العزل �ف  . 0األعراض أو تفاقمها، �جب عل�ك إعادة بدء ف�ت
 للحصول ع� معلومات عن السفر.  CCDالسفر | راجع  •

ة عزلك:   ك�ف�ة حساب ف�ت

ي من أعراض، فإن اليوم 
هو أول يوم كامل تقض�ه بعد ظهور  1وُ�عت�ب اليوم  هو أول أ�ام ظهور األعراض.  0إذا كنت تعايف

 األعراض. 

هو أول يوم كامل بعد الحصول ع� عينتك   1هو يوم خضوعك لالختبار. واليوم  0إن لم ُتصب بأي أعراض، فاليوم 
 . ي  الختبارك اإل�جايب

ة العزل والحجر الص�ي راجع   ) للمساعدة. إضاف�ةلغات تتوفر ب( DOHالخاصة من  حاسبة ف�ت

 ن�ع ال�مامة 
ا بعد  ي ارتداء 5قد تظل معد��

ا وعا�ي الجودة أ�ام من العزل. استمر �ف ت ج�د� ) إضاف�ةلغات تتوفر ب( كمامة أو جهاز تنفس ُمثبَّ
ي األما�ن العامة لمدة  

ل و�ف ف ي الم�ف
ة  10إ� اليوم  6أ�ام إضاف�ة (من اليوم  5أثناء تواجدك حول اآلخ��ن �ف ) بعد انتهاء ف�ت

ي استخدام اختبار المستضدات لتحد�د وقت ن�ع ال�م 5عزلك لمدة 
ر �ف

�
و�ذا لم  امة (انظر أدناە). أ�ام. بدً� من ذلك، فك

ي لك مواصلة العزل لمدة 
ا، فينب�ف تة ج�د�   أ�ام كاملة.  10تتمكن من ارتداء كمامة ُمثبَّ

ي االستخدام المتسق لل�مامة ارتداء   ا وعا�ي الجودة�عيف ت ج�د� ) أثناء التواجد إضاف�ةلغات تتوفر ب( كمامة أو جهاز تنفس ُمثبَّ
ي يتعذر  ي األوقات اليت

ي أ�شطة أثناء التواجد حول اآلخ��ن �ف
ي عدم المشاركة �ف

ل أو خارجه. كما ينب�ف ف حول اآلخ��ن داخل الم�ف
) ال�ث�ي من الحما�ة  فيها ارتداء كمامة، مثل  ي

النوم، أو األ�ل، أو السباحة. وال توفر بدائل ال�مامة (مثل قناع الوجه المزود بوا�ت
ام بالعزل لمدة  ف ي لك االل�ت

ا، فينب�ف تة ج�د� ا وعال�ة الجودة. و�ذا لم �ستطع ارتداء كمامة ُمثبَّ تة ج�د�  أ�ام.   10مثل كمامة ُمثبَّ

 موعد إنهاء العزل ون�ع ال�مامةاستخدام اختبار المستضدات لتحد�د 
�ق  لغات إضاف�ة)، ف�مكنك تقل�ل خطر انتقال العدوى لآلخ��ن عن ط� ب(تتوفر  اختبار المستضداتإذا كان ب�مكانك إجراء 

ي موعد 
ي حالة عدم  ال يتجاوز اليوم السادسإجراء اختبار عندما تخطط لمغادرة العزل، �ف

. وعل�ك بدء االختبار فقط �ف
ن األعراض األخرى. وقد �ستمر فقدان حاسة  24الشعور بالح� لمدة  ساعة دون استخدام أدو�ة خافضة للحرارة مع تحسُّ

ي 
  و�جب أال يؤخر ذلك إنهاء العزل.  التذوق أو الشم ألسابيع أو أشهر بعد التعا�ف

ي العزل وارتداء كمامة   •
ي االستمرار �ف

ا. لذا ينب�ف إذا كانت نت�جة اختبارك إ�جاب�ة، فمن المحتمل أن تكون ال تزال معد��
 ساعة إلجراء االختبار مرة أخرى.   48-24واالنتظار لمدة  

ف  • ي اختبار�ن متتاليني
) (متعاقبَ  إذا كانت نت�جة اختبارك سلب�ة �ف ف ساعة، ف�مكنك إنهاء  48-24تم الفصل بينهما بـ  ني

  .  العزل والتوقف عن ارتداء كمامة قبل اليوم العا�ش

ي حالة استمرار إ�جاب�ة نت�جة اختبارك عند تكرار االختبار خالل 
أ�ام، �جب عل�ك مواصلة ارتداء كمامة واالبتعاد عن  10�ف

ف األشخاص الذين �عانون من نقص المناعة أو  ف الحصول ع� نت�جتني ة لحني ف لخطر كب�ي لإلصابة بأمراض خط�ي المعرضني
ف الختبار المستضدات.  ف متتاليتني  سلبيتني

ا �شدة بكوف�د :  19- إذا كنَت م��ض� ا بضعف الجهاز المنا�ي  أو مصاب�

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/hasbt-dd-ayam-alzl-walhjr-alshy
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Arabic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Arabic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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ف بمرض كوف�د ي المستشف�ات أو َمن �حتاجون 19-�جب ع� األشخاص المصابني
ي ذلك المق�مون �ف

إ� العنا�ة  شد�د (بما �ف
) والمصابون  أ�ام ع�  10ة لغات إضاف�ة) العزل لمدب(تتوفر  بضعف الجهاز المنا�ي المركزة أو دعم جهاز تنفس صنا�ي

ا. كما قد �حتاجون إ� الخض�ع إ�   20األقل وحيت  و�ي يوم� لغات إضاف�ة) لتحد�د ميت �مكنهم أن ب(تتوفر  اختبار ف�ي
ه  ك من الناس. راجع  �خالطوا غ�ي ي بك عن ميت �مكنك استئناف مخالطة غ�ي م خدمة الرعا�ة الصح�ة المعيف م. است�شِ ُمقدِّ

ي قد تكون مؤهً� لها.  قسم العالجات أعالە    للحصول ع� معلومات �شأن العالجات واألدو�ة اليت

ي أي من أما�ن التجّمع تلك: 
 إذا كنت تق�م أو تعمل �ف

ف أدناە.  ي أن يتبعوا توص�ات العزل ع� النحو الُمبنيَّ
ي أما�ن التجّمع التال�ة ينب�ف

إذا كنت   األشخاص الذين �ع�شون أو �عملون �ف
ي أحد أما�ن الت

ف ع� جتعمل �ف ا عن مكان ّمع هذە ول�ن ال تع�ش ف�ه، فاتبع توجيهات العزل هذە للتعرُّ مدة البقاء بع�د�
�ي المخت�ة أعالە بالنسبة إ� األ�شطة األخرى. 

ف  العمل؛ و�مكنك اتباع توجيهات العزل الم�ف

 اإلصالح�ات أو منشآت االحتجاز •
دين أو السكن المؤقت • َّ  مأوى الم�ش
 وسفن الرحالت البح��ة) أما�ن العمل البح��ة التجار�ة (مثل، سفن المأ�والت البح��ة التجار�ة، وسفن الشحن،  •
ي   •

ا مستح�ً� �سبب طب�عة العمل، كما هو الحال �ف أما�ن العمل المزدحمة ح�ث تكون مراعاة التباعد الجسدي أمر�
 المخازن، والمصانع، ومنشآت تعبئة الطعام، ومعالجة اللحوم

 سكن العمال المؤقت  •

ي م الخاص بك إ�جاب�ة وكنت 19- إذا كانت نت�جة اختبار كوف�د
ي المكان ن أعراضتعايف

�ي �ف
ف ، فإنه �مكنك إ�قاف عزلك الم�ف

 ع� ظهور األعراض عل�ك ألول مرة إذا: أ�ام  10الجما�ي بعد مرور 

ي آخر  •
ا بالح�َّ �ف  و ساعة دون استخدام دواء خافض للحرارة،  24لم تكن مصاب�

ي منها.  •
ي تعايف نت األعراض اليت  تحسَّ

ي من أي أعراض،إ�ج 19-إذا كانت نت�جة اختبار إصابتك بكوف�د
ي   اب�ة، ول�نك ال تعايف

�ي �ف
ف فإنه �مكنك إ�قاف العزل الم�ف

�ت  19-ع� نت�جة اختبارك اإل�جاب�ة ل�وف�دأ�ام  10المكان الجما�ي بعد مرور 
َ
ي حالة عدم ظهور أعراض لد�ك. فإذا عان

�ف
ي هذا ال

ة عزلك من جد�د �ف ي أن تبدأ ف�ت
أ�ام. اتبع التوص�ات أعالە  10مكان لمدة من أعراض بعد نت�جة اختبار إ�جاب�ة، فينب�ف

ي حالة معاناتك من أعراض. 
 �شأن إنهاء العزل �ف

ة العزل   �مكنك استخدام اختبار المستضدات لتحد�د ما إذا كان �مكنك عدم ارتداء ال�مامة و�نهاء العزل قبل انتهاء ف�ت
ي من أي حّ� لمدة  ال تبدأ ب�جراء االختبار إال بعد اليوم السادس، و  أ�ام.  10البالغة 

ال تبدأ ب�جراء االختبار إال إذا كنت ال تعايف
ي الشم والتذوق   24

َ ي منها. قد �ستمر فقدان حاسيت
ن أي أعراض أخرى تعايف ساعة بدون استخدام دواء خافض للحرارة وتحسُّ

، و�جب أال يؤدي ذلك إ�  ي
 تأخ�ي إنهاء العزل.  ألسابيع أو أشهر بعد التعا�ف

ي العزل وارتداء كمامة  إذا كانت نت�جة ا •
ي االستمرار �ف

ا. لذا ينب�ف ختبارك إ�جاب�ة، فمن المحتمل أن تكون ال تزال معد��
 ساعة إلجراء االختبار مرة أخرى.   48-24واالنتظار لمدة  

ف  ي اختبار�ن متتاليني
)  إذا كانت نت�جة اختبارك سلب�ة �ف ف عزل ساعة، ف�مكنك إنهاء ال 48-24تم الفصل بينهما بـ  (متعاقَبني

 . ي أقرب يوم �مكنك ف�ه مغادرة العزل والتوقف عن ارتداء ال�مامة هو  والتوقف عن ارتداء كمامة قبل اليوم العا�ش وهذا �عيف
ف السادس والسابع.  ي اليوَمني

ي حالة استمرار اليوم السابع، والذي �كون كذلك إذا كانت نت�جة االختبار الخاص بك سلب�ة �ف
�ف

أ�ام، �جب عل�ك مواصلة ارتداء كمامة واالبتعاد عن األشخاص الذين  10اختبارك عند تكرار االختبار خالل إ�جاب�ة نت�جة 
ف   ف متتاليتني ف سلبيتني ف الحصول ع� نت�جتني ة لحني ف لخطر كب�ي لإلصابة بأمراض خط�ي �عانون من نقص المناعة أو المعرضني

 الختبار المستضدات. 

ي من أعراض، فإن اليوم
هو أول يوم كامل تقض�ه بعد ظهور  1هو أول أ�ام ظهور األعراض. وُ�عت�ب اليوم  0 إذا كنت تعايف

هو أول يوم كامل بعد الحصول ع�  1هو يوم خضوعك لالختبار. واليوم  0األعراض. إن لم ُتصب بأي أعراض، فاليوم 
 . ي  عينتك الختبارك اإل�جايب

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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، �مكن للمنشآت اإل  ف ي الموظفني
ات النقص الحاد �ف دين، والمسا�ن خالل ف�ت َّ ئ الم�ش صالح�ة، ومنشآت االحتجاز، ومال�ب

ف لضمان استمرار عمل�ات التشغ�ل.   ة العزل للموظفني ي تقل�ل ف�ت
ي البن�ة التحت�ة التفك�ي �ف

ور�ة �ف المؤقتة، وأما�ن العمل ال�ف
ي هذە األما�ن بالتشاور مع سلطات الصحة المحل�ة. 

ة العزل �ف  و�جب اتخاذ قرارات تقل�ل ف�ت

ي �ي فعله إذا عادت األعراض؟ ما ا
 لذي ينب�ف

ي حالة 
ة عزلك من اليوم  19-أعراض كوف�د  عودةبعد انتهاء العزل، �ف كم أحتاج من  واتبع قسم   0أو تفاقمها، أعد بدء ف�ت

الوارد أعالە. ير�ب التحدث مع مقدم الرعا�ة الصح�ة إذا كانت لد�ك أسئلة بخصوص  الوقت لعزل نف�ي وارتداء كمامة؟
 األعراض أو ميت ينت�ي العزل. 

ي للعدوى؟  ض غ�ي عرِّ
�
ا وأ  مىت �مكن أن أ�ون ُمعد��

ف بكوف�د وس إ� اآلخ��ن ابتداءً  19-�مكن لألشخاص المصابني ي لإلصابة وقبل ظهور نقل العدوى بالف�ي
 من اليوم الثايف

ف من تأ��د االختبار إ�جاب�ة إصابتهم إذا لم تظهر أي أعراض عليهم) وحيت  أ�ام بعد ظهور  10األعراض عليهم (أو قبل يوَمني
الذي  أ�ام من تأ��د االختبار إ�جاب�ة إصابتهم إذا لم تظهر أي أعراض عليهم). إذا تل�ت الشخص 10األعراض عليهم (أو بعد 

ف كوف�د 19-ثبتت إصابته بكوف�د ف متتاليتني ي اختباري مستضدات سلبيتني ساعة عند الشعور  48-24بفاصل  19-نت�جيت
ن بعد  ة عزل الشخص أطول من  5بالتحسُّ ا بعد اآلن. و�ذا كانت ف�ت أ�ام  10أ�ام ع� األقل من العزل، فلن يتم اعتبارە معد��

ي م 
ا �شدة أو �عايف ة العزل. (مثل أن �كون م��ض� ا حيت نها�ة ف�ت  ن ضعف المناعة)، فس�كون معد��

 إخطار األشخاص الذين ر�ما عرضتهم لإلصابة منك 
ف  أخ�ب  أمور �جب عل�ك فعلها إذا كان من المحتمل أنك  وأرسل لهم   19-أنهم ر�ما تعرضوا لإلصابة بكوف�د مخالط�ك المق��ني

ف بكوف�د ي الب(تتوفر  19-قد خالطت أحد المصابني مخالطة عن قرب بصفة عامة أن الشخص كان ع� لغات إضاف�ة). وتعيف
ة زمن�ة مدتها  15لمدة  19-أقدام من شخص مصاب بكوف�د 6ُبعد  ساعة.  24دق�قة ترا�م�ة ع� األقل أو أ��� خالل ف�ت

ي يؤدي ي مواقف ت��د من خطر التعرض المحتمل، مثل األما�ن الض�قة، أو سوء الته��ة أو المناطق اليت
  ومع ذلك، إذا كنت �ف

 6فيها األشخاص أ�شطة مثل ال�اخ أو الغناء، فال يزال هناك خطر احتمال إصابة اآلخ��ن حيت لو كانوا ع� ُبعد أ��� من 
ي العمل.  

ا، فأبلغ صاحب العمل �ي يتمكن من إخطار زمالئك �ف  أقدام منك.  فإذا كنَت تبا�ش عملك عندما كنت معد��

 

ي مقابلة مع سلطات الصحة العامة 
ك �ف  شار�

ي سلطات الصحة العامة إذا كانت نت�جة اختبار إصابتك بكوف�د
إ�جاب�ة، وس�كون   19-قد يتواصل معك أحد الُمحاور�ن �ف

ي العادة ع�ب الهاتف. س�ساعدك الُمحاور ع� فهم ما �جب عل�ك الق�ام به بعد ذلك والدعم المتاح لك. س�سألك 
ذلك �ف

ا و  ض. يتم طلب هذە  الُمحاور عن أسماء من خالطتهم عن قرب مؤخر� عن معلومات االتصال بهم، إلخطارهم بالتعرُّ
وس. لن �طلع الُمحاور األشخاص   ضوا للف�ي المعلومات حيت �مكن لسلطات الصحة العامة إعالم األشخاص الذين ر�ما تعرَّ

 الذين خالطتهم عن قرب ع� اسمك.  

ي 
 إذا كانت نت�جة اختبارك إ�جاب�ة عن ط��ق اختبار ذايت

ي المؤقت لل�شف عن اإلصابة �سارسع ع� ير�ب االطال 
�ة فقط) للحصول ع�  2-كوف-دل�ل االختبار الذايت ف (باللغة اإلنجل�ي

 مات. م��ٍد من المعلو 

؟  �ي والحجر الص�ي
ف ف العزل الم�ف  ما الفرق بني

�ي  •
ف ي تتخذها إذا ظهرت عل�ك أعراض اإلصابة بكوف�د العزل الم�ف ، أو كنت تنتظر نتائج 19-هو اإلجراءات اليت

ي ذلك أفراد األ�ة) 19-االختبار، أو ثبتت إصابتك بكوف�د
ا عن اآلخ��ن (بما �ف ل و�ع�د� ف م الم�ف ف ي العزل أن تل�ت . �عيف

�ة فقط) لتجنب ��ش العدوى.  للمدة الزمن�ة الُمحددة ف  المو� بها (باللغة اإلنجل�ي

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_AR.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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ا عن اآلخ��ن بعد التعرض ل�وف�د الحجر الص�ي  • ل بع�د� ف ام الم�ف ف ي ال�ت ي حالة كنت   19-�عيف
ا بالعدوى  �ف مصاب�

�ي إذا أثبت االختبار إصابتك بكوف�د
ف ا. و�تحول الحجر الص�ي إ� عزل م�ف ا، أو ظهرت  19-وأصبحت ُمعد�� الحق�

 . 19-عل�ك أعراض اإلصابة بكوف�د

 موارد الصحة النفس�ة والسلوك�ة
�ة فقط) التابعة لوزارة الصحة.  موارد وتوص�ات الصحة السلوك�ة DOHير�ب ز�ارة صفحة و�ب  ف  (باللغة اإلنجل�ي

 19-م��د من المعلومات والموارد عن كوف�د
ي واشنطن 19-الوضع الحا�ي ل�وف�دابَق على اطالع دائم بـ 

(تتوفر بلغات إضافیة)،   األعراض، ،  (باللغة اإلنجلیزیة فقط) �ف
أما�ن الحصول ع� ، و(تتوفر بلغات إضافیة) وك�ف وميت �جب الخض�ع لالختبار(تتوفر بلغات إضافیة)،   النتشاروطرق ا

 (باإلنجلیزیة فقط) للحصول على مزیٍد من المعلومات.  األسئلة الشائعة. راجع (تتوفر بلغات إضافیة) اللقاحات

ي تع��ض الشخص لدرجة أ��ب من خطر اإلصابة بكوف�د
ي حد ذاتها، �ف

ي أو الجنس�ة، �ف
.  19-ال يتسبب الِعرق/االنتماء العر�ت

ي ذلك إ�  19- متناسب بكوف�دورغم ذلك، تكشف الب�انات عن أن المجتمعات الملونة تتأثر ع� نحو غ�ي 
. و�رجع السبب �ف

ي حما�ة أنفسها 
ي تقلل من فرص بعض الجماعات �ف ات المرتبطة بالعن��ة، وال س�ما العن��ة المؤسسات�ة، اليت التأث�ي

ي محار�ة المرضومجتمعاتها. 
�ة فقط).  لن �ساعد وصمة العار �ف ف احرص ع� مشاركة المعلومات الدق�قة  (باللغة اإلنجل�ي

 فقط لمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. 

 19-ل�وف�د  WA State Department of Healthاستجابة  •
 المنطقة الصح�ة التابع لهاابحث عن دائرة الصحة المحل�ة أو  •
• CDC وس كورونا (كوف�د  )19-ف�ي

-525-800-1ع� الرقم  19-اتِصل بالخط الساخن للحصول ع� معلومات عن كوف�دهل لد�ك الم��د من األسئلة؟  
   ساعات عمل الخط الساخن:  . 0127

ف من الساعة  • ا إ� الساعة  6يوم االثنني   مساءً   10صباح�
ا إ� الساعة  6من الثالثاء إ� األحد من الساعة  •  مساًء  6صباح�
ي الوال�ة •

�ة فقط) من الساعة  أ�ام العطالت الرسم�ة �ف ف ا إ� الساعة  6(باللغة اإلنجل�ي   اءً مس 6صباح�

جمة الفور�ة،  . ولط�ح أسئلة عن صحتك، أو نتائج واذكر لغتكعندما �ج�ب أحدهم  اضغط ع� #لخدمات ال�ت
م خدمة الرعا�ة الصح�ة.    االختبارات، ُير�ب االتصال بُمقدِّ

ف 0127-525-800-1لطلب الحصول ع� هذە الوث�قة بتنسيق آخر، ُير�ب االتصال ع� رقم   . ف�ما �خص العمالء المصابني
ي السمع، ُير�ب االتصال بالرقم 

�د Washington Relay( 711بالصمم أو صع��ة �ف �ة فقط) أو عن ط��ق ال�ب ف ) (باإلنجل�ي
ي 

ويف  . civil.rights@doh.wa.govاإلل��ت
 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/akhtbar-alkshf-n-alasabt-bkwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lqah-fyrws-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/lqah-fyrws-kwfyd-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
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