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أمور يجب عليك فعلها إذا كان من المحتمل أنك قد خالطت أحد  

ن بكوفيد  19- المصابي 

ات   2022أكتوبر  24ملخص تغيي 

ي األماكن العامة   •
 إزالة التوصيات الخاصة بالحجر الصحي ف 

 تحديث التوصيات الخاصة باالختبارات •

ي أماكن تجمع معينة مراجعة المعلومات لألشخاص الذين يقيمون أو  •
 يعملون ف 

 وأصبحوا مرض  اآلن  19-مراجعة التوصيات لألشخاص الذين خالطوا مصابي   بكوفيد •

 مقدمة

وس وانتقاله إىل  19-إذا خالطت مصاًبا بكوفيد ي الحد من انتشار الفي 
ضت له، فيمكنك المساعدة ف  أو تعتقد أنك قد تعرَّ

ي بيتك ومجتمعك. ُيرجى 
اتباع اإلرشادات الواردة أدناه. ُيرجى مالحظة اإلرشادات اإلضافية الخاصة بأماكن  أشخاص آخرين ف 

 معينة هنا: 

ي القسم  •
يجب عىل األشخاص الذين يقيمون، أو يعملون، أو يزورون مكان رعاية صحية اتباع اإلرشادات الواردة ف 

وس  ي أماكن الرعاية الصحية  CoV-SARS- 2التوصيات المؤقتة إلدارة الوقاية من العدوى بفي 
.  والسيطرة عليه ف 

ية فقط(   )باللغة اإلنجلي  

ي موقع عمل مزدحم، أو سكن مؤقت للعمال، أو أماكن العمل البحرية التجارية، أو  •
إذا كنت تعمل أو تقيم ف 

ي القسم 
جى اتباع اإلرشادات الواردة ف  ُ

دين، أو سكن مؤقت، في  معلومات إصالحية أو مرفق احتجاز، أو مأوى للمشر
ي أماكن تجمع معينةلألشخاص الذين يق

 . يمون أو يعملون ف 

ي المرض،  
ِ يجوز للسلطات الصحية المحلية أن تستخدم سلطتها التقديرية، بناًء عىل اعتبارات، مثل السيطرة عىل تفشر

ي واإلجراءات الوقائية المعمول بها، لتخفيف القيود أو تشديدها بناًء عىل تلك التوصي
 ات. وفق ما تم تحديده ف 

Revised Code of Washington  ( ل
َّ
)تتوفر بعض اللغات اإلضافية( يحق   ،RCW) 70.05.070 ،قانون واشنطن الُمعد

ورًيا للسيطرة عىل انتشار مرٍض ُمعٍد والوقاية منه. لمسؤوىلي الصحة المحليي   اتخ  اذ تدابي  وفق ما يرونه ض 

 عن قرب شخًصا أثبت االختبار إصابته بكوفيد
ُ
ا. فما الذي يجب 19-لقد خالطت

ً
ي لست مريض

، لكنن
َّ فعله؟   علي

ي غضون  19-اخضع الختبار الكشف عن كوفيد
وس.  5-3ف   أيام من آخر تعرض للفي 

ي القسم  •
ي عليك فعله إذا أثبت االختبار إصابتك ما ينإذا جاءت نتيجة االختبار إيجابية، فاتبع اإلرشادات الواردة ف 

بغ 
 . )تتوفر بعض اللغات اإلضافية(19-بكوفيد

ساعة من الخضوع لالختبار  48-24إذا كانت نتيجة اختبار المستضدات سلبية، فأِعد اختبار المستضدات بعد  •
ي سل

ي األول. إذا جاءت نتيجة االختبار الثان  ، فيمكنك إعادة 19- بية، ولكن توجد مخاوف من إصابتك بكوفيدالسلبى
، بإجماىلي  48-24االختبار بعد  ي

ي الثان  اختبارات عىل األقل. إذا جاءت نتيجة االختبار  3ساعة من االختبار السلبى
ا من احتمال إصابتك بكوفيد

ً
ا وكنت قلق

ً
 ، فيمكنك اختيار الخضوع لالختبار مرة أخرى19-الثالث سلبية أيض

ي المختيى قائم عىل الجزيئات، أو االتصال بمقدم 
ي الخضوع الختبار ف 

باستخدام اختبار المستضدات، أو التفكي  ف 
مرات، فمن المقبول  3الرعاية الصحية الخاص بك. إذا لم تكن لديك موارد كافية للخضوع الختبار المستضدات 

ا لمواردك ومستوى الخطر عليك و 
ً
 عىل من حولك. أن تجري اختبارات أقل وفق

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
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صبت بكوفيد 19-إذا خالطت مصاًبا بكوفيد •
ُ
ي آخر  19-ولم تظهر عليك أي أعراض ولكنك أ

يوًما، فال يوض  30ف 
صبت بكوفيد

ُ
ي آخر   19-بإجراء االختبار. وإذا أ

يوًما، فاستخدم اختبار المستضدات )وليس اختبار  90-30ف 
(Polymerase Chain Reaction (PCRا ز المتسلسل((، حيث قد تظل نتائج االختبار إيجابية ، تفاعل البوليمي 

 باستمرار حبى لو لم تكن هناك عدوى جديدة نشطة. 

ة بعد آخر تعرض لشخص مصاب بكوفيد  ، اتخذ الخطوات التالية: 19-عىل مدار األيام العشر

ل واألماكن العامة. استمر  كمامة أو قناع تنفس عاىلي الجودةارتِد   • ي المي  
)تتوفر كل اللغات( عند االختالط باآلخرين ف 

ي ارتداء 
 سلبية.   19- الكمامة حبى إذا كانت نتيجة اختبار إصابتك بكوفيدف 

o   .ي ال يمكنك ارتداء كمامة عند وجودك فيها
 ال تذهب إىل األماكن البى

o  إذا كان شخٌص ما غي  قادر عىل ارتداء الكمامة بسبب كونه أقل من عامي   أو لديه إعاقة تمنعه من ارتداء
)تتوفر بعض اللغات اإلضافية( ( التهويةالكمامة، فيجب تطبيق اإلجراءات الوقائية األخرى )مثل تحسي   

ة.    لتجنب انتقال العدوى خالل هذه األيام العشر

( وال بعض اللغات اإلضافية، )تتوفر لخطر كبي  لإلصابة بمرض شديد تجنب التواجد حول األشخاص المعرضي    •
 تذهب إىل األماكن عالية الخطورة )مثل مرافق الرعاية الصحية(. 

 . )تتوفر بعض اللغات اإلضافية( 19-أعراض كوفيدراقب  •

ي قسم  فاخضع لالختبار إذا ظهرت عليك األعراض،  •
لقد )تتوفر بعض اللغات اإلضافية( واتبع الخطوات الواردة ف 

َّ فعله؟، وأنا مريض اآلن. 19-ص الذين تأكدت إصابتهم بكوفيدخالطت عن قرب أحد األشخا   فما الذي يجب عىلي

مراكز السيطرة عىل األمراض و ،  tionCenters for Disease Control and Preven )CDCالسفر |راجع  •
 )تتوفر بعض اللغات اإلضافية( للحصول عىل معلومات حول السفر.  الوقاية منها(

ي المؤقت للكشف عن اإلصابة بسارس راجع  •
ية فقط(  (wa.gov) 2-كوف-دليل االختبار الذانى )باللغة اإلنجلي  

 ا ذاتًيا. للحصول عىل إرشادات إذا كنت تستخدم اختبارً 

لية إىل المخالطة المطولة والمتكررة لألشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد ض المي   . إذا  19-غالًبا ما تؤدي حاالت التعرُّ

ل، فراقب ظهور أعراض كوفيد 19-كنت تتعرض باستمرار لكوفيد ي المي  
وارتد كمامة أو قناع تنفس عاىلي الجودة عند   19-ف 

ي المي   
ي األماكن العامة منذ أول مخالطة لشخٍص مصاب بكوفيداالختالط باآلخرين ف 

ة العدوى وحبى  19-ل وف    10خالل فيى
ض له. واخضع لالختبار كل  وس ألول مرة وحبى   5-3أيام بعد آخر تعرُّ أيام بعد آخر مخالطة لك  5-3أيام بعد تعرضك للفي 

 . 19- مع شخٍص مصاب بكوفيد

ي 
ن
  أماكن تجمع معينة: معلومات لألشخاص الذين يقيمون أو يعملون ف

ي إمكانية  
ع غي  المتعلقة بالرعاية الصحية. ومع ذلك، يمكن النظر ف  ي أماكن التجمُّ

لم يعد الحجر الصحي توصية قياسية ف 
ي ظروف معينة: 

ع غي  المتعلقة بالرعاية الصحية التالية ف  ي أماكن التجمُّ
 إقامة الحجر الصحي ف 

 االحتجاز المنشآت اإلصالحية ومرافق  •

دين والسكن المؤقت • َّ  مآوي المشر

 بسبب طبيعة العمل )مثل المخازن،  •
ً
مواقع العمل المزدحمة حيث تكون مراعاة التباعد الجسدي أمًرا مستحيال

ي يوفرها صاحب العمل( 
 والمصانع، ومنشآت تعبئة الطعام ومعالجة اللحوم، والمواصالت البى

 سكن العمال المؤقت  •

ية فقط( )مثل سفن المأكوالت البحرية التجارية، وسفن الشحن،  أماكن العمل البحرية التجارية • )باللغة اإلنجلي  
 وسفن الرحالت البحرية(  

: تشمل الظ ي تطبيق الحجر الصحي ما يىلي
ي يمكن أن تستدعي النظر ف 

 روف البى

ي وقف انتقال العدوى  •
 إذا لم تنجح تدابي  التخفيف األخرى ف 

ً
، خاصة ي

 مكافحة التفشر

ي حالة عدم وجود تدابي  وقائية أخرى لألشخاص المعرضي   لكوفيد •
 ، مثل الخضوع لالختبار وارتداء الكمامة 19-ف 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/akhtbar-alkshf-n-alasabt-bkwfyd-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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ي مثل هذه 
وس  10إىل  5الظروف، يجب أن تكون مدة الحجر الصحي من ف  ة حضانة في 

أيام منذ آخر تعرض بناًء عىل فيى
، ُيَعد تاري    خ تعرضك للشخص المصاب 19-كوفيد ة الحجر الصحي ا عىل مستوى تحمل المخاطر. لحساب فيى

ً
، اعتماد

ة نقل العدوى هو اليوم  19-بكوفيد ة لك   هو أول 1. وُيعتيى اليوم 0خالل فيى يوم كامل تقضيه بعد آخر مخالطة مباشر
 . 19-بالشخص المصاب بكوفيد

ي المنشأة يوفر 
ا إىل مكان ف 

ً
، مثل جعل الموظف يعمل عن ُبعد أو إعادة تعيينه مؤقت ي بدائل الحجر الصحي

ا النظر ف 
ً
يمكن أيض

 مساحة عمل فردية وتهوية جيدة. 

ا اإلرش
ً
ي هذه األماكن أيض

ي القسم "يجب أن يتبع األشخاص ف 
خالطت بشكٍل مباشر شخًصا أثبت ادات أعاله الواردة ف 

ا. 19-االختبار إصابته بكوفيد
ً
ي لست مريض

َّ فعله؟، لكب   ". فما الذي يجب عىلي

ي يمكن للمنشآت التشاور مع السلطات الصحية المحلية حول ما إذا كا
ن الحجر الصحي أو بديل الحجر الصحي مناسًبا ف 
إحدى الحاالت، ويجب عىل المنشآت اتباع أي توجيهات تتعلق بالسلطات الصحية المحلية. من الممكن أن تتطلب 

 . ي مسألة تنفيذ الحجر الصحي
ي يمكن فيها النظر ف 

ي الظروف البى
 السلطات الصحية المحلية الحجر الصحي ف 

 ؟ 19-كوفيدكيف تعرضت لإلصابة ب 

وس الُمسبب لكوفيد ي يمكن انتقالها  19-ينتقل الفي 
ي ذلك تلك البى

عيى الجزيئات المحمولة جًوا بأحجامها المختلفة، بما ف 
رب، عىل بعد  

ُ
ي الهواء ويمكن أن تنتقل إىل مكان أبعد، وال   6بالمخالطة عن ق

 عىل تلك الجزيئات الُمعلقة ف 
ً
، عالوة

ً
أقدام مثال

ي األماكن الداخلية 
وس إىل اآلخرين  19-ذات التهوية السيئة. يمكن لألشخاص المصابي   بكوفيدسيما ف  نقل العدوى بالفي 

ي لإلصابة وقبل ظهور األعراض عليهم )أو قبل يوَمي   من تأكيد االختبار إيجابية إصابتهم إذا لم تظهر أي 
ابتداًء من اليوم الثان 

أيام من تأكيد االختبار إيجابية إصابتهم إذا لم تظهر أي  10بعد  أيام بعد ظهور األعراض عليهم )أو  10أعراض عليهم( وحبى 
ة عزل الشخص المصاب بكوفيد ي من   10أطول من  19-أعراض عليهم(. إذا كانت فيى

ا بشدة أو يعان 
ً
أيام )مثل أن يكون مريض

ة عزله. إذا تلقى الشخص الذي ثبتت إصابته بكوفي ي اختبارين  19-دضعف المناعة(، فسيكون معدًيا حبى نهاية فيى
نتيجبى

أيام عىل األقل من العزل، فلن يتم اعتباره  5ساعة عند الشعور بالتحسن بعد   48-24بفاصل  19-سلبيتي   متتاليتي   لكوفيد
 معدًيا بعد اآلن. 

ي المخالطة عن قرب بصفة عامة أنك كنت عىل ُبعد 
دقيقة   15لمدة ال تقل عن  19-أقدام من شخص مصاب بكوفيد 6تعب 
ة زمنية مدتها تراك ي مواقف تزيد من خطر التعرض المحتمل، مثل  24مية أو أكير خالل فيى

ساعة. ومع ذلك، إذا كنت ف 
ي يؤدي فيها األشخاص أنشطة مثل الرصاخ أو الغناء، فال يزال هناك  

األماكن الضيقة، أو األماكن سيئة التهوية، أو المناطق البى
أقدام منك. وُيصاب بعض األشخاص   6عىل ُبعد أكير من  19-صاب بكوفيدخطر احتمال تعرضك حبى إذا كان الشخص الم

 دون معرفة كيف تعرضوا له.   19-بكوفيد

 العامة  حضور مقابلة مع سلطات الصحة

ا لك عن قرب، فقد تتواصل سلطات الصحة  19-إذا أخيى شخص مصاب بكوفيد
ً
سلطات الصحة العامة أنه كان مخالط

. سيساعدك ُمجري المقابلة عىل فهم ما يتعي   عليك فعله والدعم المتاح  العامة معك عيى الرسائل الن ي
صية أو اتصال هاتق 

ك ُمجري المقابلة بمن أعطاه اسمك.    لك. لن يخيى

، وأنا مريض اآلن. فما الذي 19-لقد خالطت عن قرب أحد األشخاص الذين تأكدت إصابتهم بكوفيد
َّ فعله؟   يجب علي

)حبى )تتوفر بعض اللغات اإلضافية(  األعراضوظهرت عليك   19-إذا تعرضت لمخالطة أحد األشخاص المصابي   بكوفيد
ا عن اآلخرين والخضوع الختبار الكشف عن اإلصابة بكوفيد فيجب عليك مالزمة، وإن كانت بسيطة(

ً
ل والبقاء بعيد -المي  

وسيةمن خالل  19  حالة التطعيم. ، بغض النظر عن اختبار الكشف عن العدوى الفي 

 إذا كانت نتيجة اختبار المستضدات الخاص بك سلبية:  •
o  ل حبى تزول الحّمى عنك خالل   وتحّسنساعة دون استخدام أدوية خافضة للحرارة  24الزم المي  

ا.  أعراضك ً ا كبي 
ً
 )تتوفر بعض اللغات اإلضافية( تحسن

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


   

4 
 

o   ساعة خالل خمسة أيام عىل األقل بعد بدء ظهور األعراض عليك. إذا جاءت   48-24أِعد االختبار كل
ا من احتمال 

ً
نتيجة االختبار سلبية بعد خمسة أيام عىل األقل من بدء ظهور األعراض عليك وكنت قلق

، فيمكنك اختيار الخضوع لالختبار مرة أخرى باستخدام اختبار المستضدات، أو  19-إصابتك بكوفيد 
ي بك. 

م الرعاية الصحية المعب 
ى
ي قائم عىل الجزيئات، أو االتصال بمقد ي الخضوع الختبار مختيى

 التفكي  ف 

 إذا كانت نتيجة اختبارك سلبية واختفت أعراضك، فواصل تطبيق اإلرشادات المذكورة تحت القسم  •
ُ
لقد خالطت

 19-بشكٍل مباشر شخًصا أثبت االختبار إصابته بكوفيد
ً
ي لست مريض

َّ فعله؟، لكب   ا. فما الذي يجب عىلي

ي القسم  •
ي عليك فعله إذا أثبت االختبار إصابتك إذا جاءت نتيجة االختبار إيجابية، فاتبع اإلرشادات الواردة ف 

ما ينبغ 
)تتوفر بعض اللغات اإلضافية(. إذا لم تخضع لالختبار، فاتبع اإلرشادات نفسها الخاصة  (wa.gov) 19-بكوفيد

 بالعزل وارتداء الكمامة تماًما مثل األشخاص الذين أثبت االختبار إصابتهم. 

ي المؤقت للكشف عن اإلصابة بسارس راجع  •
ية فقط(  (wa.gov) 2-كوف-دليل االختبار الذانى )باللغة اإلنجلي  

 للحصول عىل إرشادات إذا كنت تستخدم اختباًرا ذاتًيا. 

وري أن تكون عىل مقربة من أشخاص آخرين، من   كمامة عالية الجودةارتِد   )تتوفر بعض اللغات اإلضافية( إذا كان من الرص 
امة أو جهاز تنفس إذا وجب عليك  أشتك أو من خارجها. يجب عىل األشخاص اآلخرين من غي  أفراد أشتك ارتداء كم

م خدمات الرعاية الصحية. 
ِ
د
َ
 مخالطتهم عن قرب. إذا تفاقمت األعراض أو ظهرت عليك أعراض جديدة، فاستشر ُمق

م خدمات رعاية صحية: 
ِّ
ا أو مقابل تكلفة إذا لم يتوفر لشخص ُمقد

ً
توفر العديد من األماكن خدمات االختبارات مجان

 Department ofاألسئلة الشائعة بشأن اختبارات اإلدارة الصحية )ن حالة الهجرة. راجع منخفضة، بغض النظر ع
Health)  ية فقط(، أو اتصل  WAالخاص بوالية واشنطن ) 19-عىل الخط الساخن لمعلومات كوفيد )باللغة اإلنجلي  

19 Information Hotline-State COVID)   .)تتوفر بعض اللغات اإلضافية( 

لي والحجر 
ن ن العزل المين ؟  ما الفرق بي   الصحي

لي  •
ن ي تتخذها إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة بكوفيد العزل المين

، أو كنت تنتظر نتائج 19-هو اإلجراءات البى
ي ذلك أفراد األشة( 19-االختبار، أو ثبتت إصابتك بكوفيد

ا عن اآلخرين )بما ف 
ً
ل وبعيد ي المي  

ي العزل أن تبقى ف 
. يعب 

ية فقط( لتجنب نشر العدوى.  للمدة الزمنية الُمحددة  الموض بها )باللغة اإلنجلي  

ا عن اآلخرين بعد التعر  الحجر الصحي  •
ً
ل بعيد ام المي   ي اليى 

ي حال كنت مصاًبا بالعدوى    19-ض لكوفيديعب 
ف 

ىلي إذا أثبت االختبار إصابتك بكوفيد
 لها. ويتحول الحجر الصحي إىل عزل مي  

ً
ا، أو ظهرت  19-وأصبحت ناقال

ً
الحق

 . 19-عليك أعراض اإلصابة بكوفيد

 موارد الصحة النفسية والسلوكية

ية فقط( التابعة لوزارة الصحة.  موارد وتوصيات الصحة السلوكية DOHيرجى زيارة صفحة ويب   )باللغة اإلنجلي  

وس كوفيد  19-مزيد من المعلومات والموارد عن في 

وس كوفيدابَق على اطالع دائم حول  ي واشنطن  19-الوضع الحاىلي لفي 
  Insleeوإعالنات الحاكم ، )باللغة اإلنجليزية فقط(  ف 

)تتوفر بعض اللغات اإلضافية(،   وطرق االنتشار)تتوفر بعض اللغات اإلضافية(،   واألعراض)تتوفر بعض اللغات اإلضافية(، 

)تتوفر بعض اللغات  وأماكن الحصول عىل اللقاحات،  )تتوفر بعض اللغات اإلضافية( وكيف ومبى يجب الخضوع لالختبار

 )باللغة اإلنجليزية فقط( لمزيٍد من المعلومات.  األسئلة الشائعة. راجع اإلضافية(

ي أو الجنسية،
ي تعريض الشخص لدرجة أكيى من خطر اإلصابة بكوفيد ال يتسبب الِعرق/االنتماء العرفى

ي حد ذاتها، ف 
.  19-ف 

ي ذلك إىل  19-ورغم ذلك، تكشف البيانات عن أن المجتمعات الملونة تتأثر عىل نحو غي  متناسب بكوفيد
. ويرجع السبب ف 

ي حماية
ي تقلل من فرص بعض الجماعات ف 

لن أنفسها ومجتمعاتها.  آثار العنرصية، وال سيما العنرصية المؤسساتية، البى
ي محاربة المرض

ية فقط(.  تساعد وصمة العار ف  علومات الدقيقة فقط لمنع انتشار احرص عىل مشاركة الم )باللغة اإلنجلي  
 الشائعات والمعلومات المضللة. 

وس كورونا المستجد  WA State Department of Healthتقرير  • ي في 
ِ )تتوفر  ( 19-)كوفيد 2019عن تفشر

 بعض اللغات اإلضافية(

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/akhtbar-alkshf-n-alasabt-bkwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/akhtbar-alkshf-n-alasabt-bkwfyd-19
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/twasl-mna
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/twasl-mna
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
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-19n
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://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ar/emergencies/kwfyd-19
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وس كورونا )كوفيد •  )تتوفر بعض اللغات اإلضافية(  ( 19- استجابة والية واشنطن لفي 

 )تتوفر بعض اللغات اإلضافية( ابحث عن دائرة الصحة المحلية أو المنطقة الصحية التابع لها  •

• for Disease Control and Prevention Centers (CDC )مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،- 
وس كورونا )كوفيد  )تتوفر بعض اللغات اإلضافية(  ( 19-في 

 لرقم عىل ا 19-اتِصل بالخط الساخن للحصول عىل معلومات عن كوفيدهل لديك المزيد من األسئلة؟  
 ساعات عمل الخط الساخن:  . 1-800-525-0127 

 مساءً   10صباًحا إىل الساعة  6يوم االثني   من الساعة  •

 مساًء  6صباًحا إىل الساعة  6من الثالثاء إىل األحد من الساعة  •

ي الوالية •
ية فقط( من الساعة  أيام العطالت الرسمية ف    مساءً  6صباًحا إىل الساعة  6)باللغة اإلنجلي  

جمة الفورية،  ولطرح أسئلة حول صحتك، أو نتائج االختبارات،  . واذكر لغتكعندما يجيب أحدهم  اضغط #لخدمات اليى
م خدمة الرعاية الصحية. 

ِ
 ُيرجى االتصال بُمقد

. بالنسبة إىل العمالء الصم أو ضعاف السمع، 0127-525-800-1لطلب هذا المستند بتنسيق آخر، ُيرجى االتصال بالرقم 

ي  Washington Relay) 711ُيرجى االتصال بالرقم 
ون  يد اإللكيى ية فقط( أو مراسلة عنوان اليى ( )باإلنجلي  

civil.rights@doh.wa.gov . 
 

 

https://coronavirus.wa.gov/ar/covid-19-fyrws-kwrwna-almstjd-almlwmat-walkhdmat-walmward-fy-wlayt-washntn
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

