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 1/26/23تمت المراجعة في 

 تعلیمات العزل المنزلي 

 ) 19-(كوفید 2019لمرض فیروس كورونا 
  .19-أو المشتبھ في إصابتھم إكلینیكیًا بكوفید  19-التعلیمات التالیة مخصصة لألشخاص الذین تم التأكد من إصابتھم بكوفید 

 

 الذین لم یدخلوا المستشفى  19-معلومات لألشخاص المصابین بكوفید
 

  الرعایة المنزلیة
ولكن لیس لدیھم أعراض (بدون أعراض)، البقاء    19-أو الذین ثبتت إصابتھم بـكوفید  19-یجب على األشخاص المصابین بكوفید 

  في المنزل وعزل أنفسھم عن اآلخرین حتى یكملوا فترة عزلھم، ویصبح من اآلمن تواجدھم بجوار اآلخرین.
 

 وات التالیة للمساعدة في تخفیف أعراضھم:یمكن لألشخاص المصابین اتخاذ الخط
 أِرح جسدك ودعھ یتعافى.  •
اشرب الكثیر من السوائل، وخاصة الماء والسوائل التي تحتوي على   — حافظ على رطوبة جسدك •

 اإللكترولیتات.
الحمى  ) حسب الحاجة لتقلیل ®طلب األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة مثل أسیتامینوفین (أي، تایلینول •

ال ینبغي إعطاء األطفال الذین تقل أعمارھم عن عامین أي دواء للبرد بدون وصفة طبیة دون  —*واأللم
 التحدث أوًال مع مقدم الرعایة الصحیة.

 
بین  19-إیجابیة أو لمنع اإلصابة بكوفید  19-لألشخاص الذین جاءت نتیجتھم مؤخًرا الختبار كوفید  العالج المجانيتوفر المقاطعة 

  .19-شخاص الذي تعرضوا الحتمالیة اإلصابة بكوفید األ
 

 فقد تتأھل للعالج إذا:
 و الذي أجریتھ حدیثًا إیجابیة  19-كانت نتیجة فحص كوفید  •
ي غضون آخر  •

وسات)، 5بدأت األعراض لد�ك �ض  و أ�ام (بالنسبة للحبوب المضادة للف�ي
 19-أنت معرض بشدة لخطر المرض الشدید جراء كوفید  •

 
 

أو أرسل  )619(2500-685 اتصل على  -  )MARCالمركز اإلقلیمي لألجسام المضادة أحادیة النسیلة ( •
لتحدید موعد للحصول على عقار   COVIDTreatment@sdcounty.ca.govرسالة برید إلكتروني إلى 

 ).Paxlovidباكسلوفید (
 

)  MARCعاًما فما فوق في المركز اإلقلیمي لألجسام المضادة أحادیة النسیلة ( 12تبلغ أعمارھم یمكن عالج األشخاص الذین 
 عاًما، اتصل بطبیب األطفال أو مقدم الخدمة المتابع لطفلك. 12باستخدام األقراص المضادة للفیروسات.* لعالج طفل أقل من 

اتصل بالمركز اإلقلیمي لألجسام المضادة أحادیة النسیلة عبر الرقم  لمعرفة المزید حول العالج المجاني.  ضىاطلع على نشرة المر 
 إذا أردت تحدید موعد إذا كنت تستوفي معاییر األھلیة وال یمكنك الوصول للعالج من خالل طبیب. 685-2500 (619)

لالستعالمات، برجاء إرسال رسالة برید إلكتروني إلى المركز اإلقلیمي لألجسام المضادة أحادیة النسیلة عبر  
COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov. 

 
أقسام الطوارئ لدینا  .19-الذھاب إلى قسم الطوارئ لمجرد طلب العالج المضاد للفیروسات أو عمل اختبار كوفید  عدم یُرجى 

 ویجب تخصیصھا لألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة طارئة.  19-متأثرة بارتفاع حاالت كوفید 
 

  ، للحصول على مزید من المعلومات.19-قم بزیارة الموقع اإللكتروني لمقاطعة سان دییغو الخاص بعالج كوفید 
 

ویة التي ال تستلزم وصفة طبیة ال "تعالج" الفیروس أو تمنع انتشار الفیروس لآلخرین ولكن یوصى بھا لزیادة الراحة  *األد 
 وتخفیف بعض األعراض المرتبطة بالمرض. 

 

mailto:COVIDTreatment@sdcounty.ca.gov
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/Community_Sector_Support/HealthcareProviders/MARC%20Flyers_PATIENT.pdf?fbclid=IwAR04X9cTjsASYd0MQb1RS465ivH81jxuivS_9L_xlc4_O0TELfn5KSh9fQU
mailto:COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/Treatment.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/Treatment.html
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 طلب الرعایة الطبیة
 لإلصابة بمرض خطیر.راقب حالتك الصحیة واطلب رعایة طبیة فوریة إذا ساءت األعراض، خاصة إذا كنت في خطر متزاید 

األشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة (خطر التعّرض لألمراض الشدیدة یزداد بتقدم العمر) و   البالغین األكبر عمًرایتضمن ذلك 
، ونقص المناعة، والسمنة، (COPD)(مثل السرطان، وأمراض الكلى المزمنة، ومرض المسد الرئوي المزمن  كامنة معینة

  ).2وأمراض القلب، ومرض الخالیا المنجلیة، ومرض السكري من النوع 

  إذا كانت لدیك أي أعراض 911اتصل بالرقم 
 تحتاج إلى مساعدة طارئة مثل:

 
 

 إذا أمكن، ارتِد قناًعا للوجھ قبل وصول خدمات الطوارئ الطبیة. .19-أنك ُمصاب بكوفید  911أخبر العامل عبر الرقم 
 

إذا لم یكن األمر عاجًال، فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للحصول على المشورة الطبیة، فقد یتمكن من مساعدتك عبر  
زیارة مرفق رعایة صحیة، فتأكد من ارتداء قناع الوجھ قبل الدخول لحمایة اآلخرین من اإلصابة  إذا كنت بحاجة إلى  الھاتف.

 بالعدوى منك. 
 

للحصول على موارد للعائالت   19-لصحة العقلیة والتأقلم خالل كوفیدكیفیة إدارتك لُمرھقًا للناس، فراجع صفحة  19- قد یكون كوفید 
قد تجد أنھ من المقبول أیًضا   وأولیاء األمور ومقدمي الرعایة لتعلم كیفیة رعایة صحتك العقلیة ودعم أحبائك أثناء تفشي المرض.

ن أي معلومات شخصیة عنك أو عن مقر عملك أو مدرستك أو تصرح بھا ما لم یكن  معرفة أن خدمات الصحة العامة لن تُفِصح ع
 فعل ذلك ضروریًا لحمایة صحتك أو صحة اآلخرین. 

  
 حمایة اآلخرین

 ألشخاص آخرین في منزلك ومجتمعك. 19-اتبع الخطوات أدناه للمساعدة في منع انتشار كوفید

  على رعایة طبیة.البقاء بالمنزل، إذا لزم األمر، للحصول  •
 ال تذھب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة. •
(انظر   ابَق في المنزل وابتعد من اآلخرین حتى تستوفي جمیع الشروط الالزمة إلنھاء فترة العزل بأمان.  •

 المربع أدناه لمزید من المعلومات حول إنھاء العزل.) 
استخدم مركبة شخصیة، إن   فال تستخدم وسائل النقل العام.إذا اضطررت إلى مغادرة المنزل أثناء مرضك،  •

إذا لم یمكنك القیادة بنفسك، فابَق بعیًدا أكبر مسافة ممكنة عن السائق، وقم بالقیادة مع فتح النوافذ وارتداء  أمكن.
 قناع أو غطاء للوجھ.

 
لم یكن لدیك من یساعدك   رتب لتوصیل الطعام وغیره من األساسیات إلى منزلك وتركھا على باب منزلك إذا •

إذا كنت بحاجة   .للتعرف على الخدمات المتاحة. 2-1-1اتصل بالرقم  في الحصول على احتیاجاتك األساسیة.
  خص ما عند الباب، فارتِد غطاًء للوجھ.لمقابلة ش

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/bhs/covid19_resources.html
https://211sandiego.org/resources/health-wellness/covid-19-resources/#food
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  .نفسك عن اآلخرین داخل منزلك اعزل •
ابَق في ھذه الغرفة بعیًدا عن  —اختر غرفة معینة في منزلك تستخدمھا لعزل نفسك عن اآلخرین خالل تعافیك •

األكثر من المھم على وجھ التحدید البقاء بعیًدا عن األفراد اآلخرین  اآلخرین في منزلك على قدر اإلمكان.
  في حالة إصابتھم بالعدوى. عرضة لإلصابة بمرض خطیر

إذا لم یكن ذلك ممكنًا، فقم بتنظیف الحمام وتعقیمھ بعد كل   میاه منفصلة، إذا كان أمكن ذلك.استخدم دورة  •
 استخدام كما ھو موضح أدناه.

أقدام على األقل   6حافظ على مسافة —تدرب على التباعد االجتماعي عندما تكون حول اآلخرین في منزلك •
 بینك وبین اآلخرین.

 مكیف ھواء في المساحات المشتركة بالمنزل لضمان تدفق الھواء بشكل جید.  افتح النوافذ أو استخدم مروحة أو •
 ال تسمح باستقبال الزوار في منزلك. •
 ال تتعامل مع الحیوانات األلیفة أو الحیوانات األخرى أثناء مرضك. •
 ال تُعد طعاًما أو تقدمھ لآلخرین.  •
 ال تعتني باألطفال أو اآلخرین في منزلك إن أمكن. •

 
 
 

كن من الممكن عزل نفسك بشكل كاف عن اآلخرین في منزلك، أو إذا كنت تعیش مع أفراد معرضین إذا لم ی •
(مثل كبار السن أو المصابین بمرض مزمن  19- لخطر أكبر لإلصابة بمرض خطیر إذا كانوا مصابین بـكوفید 

  خرین. أو یعانوا من ضعف المناعة)، ففكر في البقاء في مكان آخر حیث یمكنك االنعزال عن اآل

  ارتِد قناًعا للوجھ إذا كنت ستلتقي بآخرین. •
یجب علیك ارتداء قناع الوجھ عندما تلتقي آخرین أو حیوانات ألیفة، مثل عند مشاركة غرفة أو سیارة وقبل دخول 

إذا لم تكن  إنھا لفكرة جیدة لھم أن یرتدوا الكمامات دائًما من حولك أیًضا. المستشفى أو مكتب مقدم الرعایة الصحیة.
قادًرا على ارتداء قناع للوجھ (على سبیل المثال، ألنھ یسبب صعوبة في التنفس)، فیجب أال یكون األشخاص الذین  

بعد مغادرة غرفتك، یجب   إذا لزم دخولھم غرفتك، فیجب أن یرتدوا قناًعا للوجھ. یعیشون معك في نفس الغرفة معك.
ناع الوجھ ویتخلصوا منھ أو یضعوه مباشرة في الغسیل في حالة استخدام  أن یغسلوا أیدیھم على الفور، ثم ینزعوا ق

 قناع وجھ قابل إلعادة االستخدام ویغسلوا أیدیھم مرة أخرى. 

 إنھاء العزل المنزلي 
، بغض النظر عن حالة اللقاح لديهم، أو العدوى السابقة، أو نقص األعراض 19-قد ين�ي األفراد المصابون بـكوف�د

ل العزل بمجرد است�فاء  ض ي الم�ض
وط التال�ة.   جميع والذين �عتنون بأنفسهم �ض  ال�ش

 
ي إذا لم تظهر أي أ�ام ع� األقل * منذ ظهور األعراض ألول مرة (أو بعد تار�ــــخ أول فحص  5مرت  .1 إ�جايب

 . أعراض)
ا آخر (سواء و �مكن أن ينت�ي العزل بعد اليوم الخامس إذا لم تكن األعراض موجودة أو زالت   .2 أج��ت فحص�

ي وقت الحق وكانت نتائح الفحص سلب�ة. 
ي اليوم الخامس أو �ض

از المتسلسل أو المستضد) �ض   تفاعل البول�م�ي
ي اليوم   إذا كنت غ�ي قادر ع� إجراء الفحص، أو  .3

ت عدم الفحص، أو كانت نت�جة الفحص إ�جاب�ة �ض اخ�ت
ساعة  24الخامس (أو بعد ذلك)، ف�مكن أن ينت�ي العزل بعد اليوم العا�ش إذا لم تكن قد أصبت بالح� لمدة 

 ع� األقل دون استخدام دواء لتخف�ف الح�. 
 ساعة بعد زوال الح�.  24إذا كانت الح� موجودة، �ستمر العزل حىت  .4
5.  .   إذا لم تتحسن األعراض بخالف الح�، ف�ستمر العزل حىت تزول األعراض أو بعد اليوم العا�ش
ي (  .6

ا إلرشادات وضع ال�مامات الصادرة عن إدارة كال�فورن�ا للصحة العامة �ض ، �جب عل�ك ارتداء  (CDPHوفق�
ا عند التواجد حول اآلخ��ن لمدة  ي المواقع   10كمامة ُمجهزة ج�د�

 المغلقة. أ�ام، خاصة �ض
یجب أن یفكروا في التشاور مع مقدم الرعایة الصحیة  یعانون من ضعف المناعة بشكل حاد*األشخاص الذین بدون أعراض الذین 

 یوًما. 20نصح بتمدید فترة عزلھم حتى أو خبیر مكافحة العدوى وقد یُ 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html#definitions
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  عند السعال والعطس.تغطیة الفم  •
قم بالتخلص من أي   لمنع انتشار العدوى لآلخرین، عند السعال أو العطس قم بتغطیة فمك وأنفك بمندیل أو بُكمك.

 مندیل في سلة قمامة مبطنة واغسل یدیك بالماء الصابون. 

  مشاركة األغراض المنزلیة.تجنب •
ال تشارك األطباق أو أكواب الشرب أو الكؤس أو أواني األكل أو المناشف أو مفارش األَسرة أو أي أشیاء إضافیة مع  

 بون والماء الدافئ.یجب غسل ھذه األغراض جیًدا بعد االستخدام بالصا أشخاص آخرین في المنزل.

  حافظ على نظافة یدیك. •
یجب على جمیع األشخاص في المنزل غسل أیدیھم بشكل متكرر وجید، خاصة بعد نفث أنوفھم أو السعال أو العطس؛ 

استخدم  ثانیة على األقل.  20استخدم الماء والصابون لمدة  الذھاب الى دورة المیاه؛ وقبل تناول الطعام أو تحضیره.
كحول على األقل في حالة عدم توفر الماء والصابون وإذا كانت األیدي غیر متسخة    %60یدین یحتوي على معقم 

 تجنب لمس العین واألنف والفم بدون غسل األیدي. بشكل واضح.

  قم بتنظیف جمیع األسطح "كثیرة اللمس" كل یوم. •
األبواب، وتركیبات الحمامات، والمراحیض، والھواتف،  تشمل األسطح كثیرة اللمس: العدادات، والطاوالت، ومقابض 

أیًضا، قم بتنظیف أي أسطح قد تحتوي على دم أو إفرازات لسوائل  ولوحات المفاتیح، واألجھزة اللوحیة، وطاوالت السریر.
 19-المنتجات المعتمدة من وكالة حمایة البیئة التي ثبت استخدامھا ضد فیروس كوفیدالتعقیم باستخدام  الجسم و/أو إفرازات علیھا.

 Purell، منادیل Lysol Clean & Fresh(على سبیل المثال، منادیل كلوركس المطھرة، منظف األسطح المتعددة 
Professional .(الُمطھرة لألسطح  
 تعلیمات التنظیف

اتبع التوصیات الواردة على ملصقات منتجات التنظیف بما في ذلك االحتیاطات التي یجب أن تتخذھا عند استخدام  •
 ثل ارتداء القفازات أو المرایل والتأكد من أن لدیك تھویة جیدة أثناء استخدام المنتج.المنتج، م

لمعرفة ما   استخدم محلول تبییض مخفَف أو معقم منزلي ذات ملصق مكتوب علیھ "معتمد من وكالة حمایة البیئة". •
لموجود على الملصق، أو قم  ا 800-1إذا كان المنتج یعمل ضد الفیروسات، اقرأ ملصق المنتج، أو اتصل بالرقم 

  .www.epa.govبزیارة موقع 
 

 : لصنع محلول تبییض بالمنزل
 

 مجموعة بسیطة
 مالعق شاي من المبیض  5
 أكواب) ماء  4كورات ( 1

 مجموعة كبیرة 
 كوب من المبیض  1/3

 أكواب) ماء  16جالون (-1
 

للحصول على كمیة أكبر، أضف   أكواب) من الماء. 4كورات ( 1مالعق صغیرة من المبیض إلى  4أضف 
 19-ع دلیل التطھیر من فیروس كورونا كوفیدراج كوب) من الماء. 16جالون ( 1كوب من المبیض إلى  1/3

 الخاص بنا للحصول على مزید من المعلومات. 
 
 

 اغسل المالبس جیًدا. •
قم بإزالة المالبس أو مفارش األَسرة وغسلھا التي قد تحتوي على دم أو إفرازات لسوائل الجسم و/أو  •

 إفرازات علیھا. 
اغسل یدیك على الفور بعد   بارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة أثناء التعامل مع األشیاء الملوثة.قم   •

یمكن استخدام قفازات التنظیف المطاطیة القابلة إلعادة االستخدام كبدیل في حالة عدم  — إزالة القفازات
ام ووضعھا مباشرة في الغسالة دون لمس توفر القفازات التي تستخدم لمرة واحدة ویجب إزالتھا بعد االستخد 
إذا كانت القفازات غیر متوفرة أو ال یتم   أي شيء آخر ویجب غسل الیدین على الفور بعد إزالة القفازات.

 استخدامھا، فاغسل یدیك على الفور وبشكل كامل بعد لمس أي شيء قد یكون مالمًسا لسوائل الجسم. 
بشكل عام، اغسل   صقات المنظفات وأغراض الغسیل أو المالبس.اقرأ واتبع اإلرشادات الموجودة على مل •

 وجفف بأدفئ درجات الحرارة الموصى بھا على ملصق المالبس.
في حاویة   الُمعدة لالستخدام مرة واحدة ضع جمیع القفازات والثیاب وأقنعة الوجھ واألشیاء األخرى الملوثة  •

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.epa.gov/
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_covid19en.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/publications_covid19en.pdf
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في حالة   ل یدیك على الفور بعد معالجة ھذه العناصر.اغس مبطنة قبل وضعھا مع النفایات المنزلیة األخرى. 
، فضع ھذه العناصر  قابلة إلعادة االستخدام استخدام قفازات أو ثیاب أو أقنعة للوجھ أو أغطیة للوجھ 

 مباشرة في الغسیل بعد االستخدام، واغسل یدیك جیًدا.

 العودة للعمل أو المدرسة  •
بالمنزل (وفقًا للمربع أعاله الخاص بإنھاء العزل المنزلي)، لم تعد تعتبر ُمعدیًا ویمكن أن عند االنتھاء من فترة العزل  

ال تحتاج إلى تقدیم أي دلیل، مثل نتیجة اختبار سلبیة أو   تستأنف أنشطتك المعتادة، بما في ذلك العودة إلى العمل أو المدرسة.
یجب أن تستمر في اتباع كافة إرشادات السالمة   عمل أو المدرسة.خطاب من خدمات الصحة العامة، لتتمكن من العودة إلى ال

  عندما تلتقي بآخرین خارج أسرتك.
 

  معلومات للمخالطین لك بشكل مباشر 
 ما المقصود بمخالط لك بشكل مباشر؟ 

ل ، غرفة  ف " هو أي شخص �شارك نفس المح�ط الداخ�ي (ع� سب�ل المثال، الم�ف انتظار بالع�ادة، "المخالط �شكل مبا�ث
ة  15لمدة إجمال�ة ترا�م�ة تبلغ  الطائرة)، ة الُمعد�ة.  24دق�قة أو أ��� خالل ف�ت ا بدا�ة من  ساعة أثناء الف�ت  48أنت تعت�ب ُمعد��

ض قبل بدء ظهور األعراض (بالنسبة لألفراد الذين ل�س لديهم أعراض، �كون هذا قبل  ض من إجراء  48ساعة/يومني ساعة/يومني
ة العزل. الفحص)   حىت انتهاء ف�ت

 
ض لك �شكل مبا�ش أنهم تعرضوا ل�وف�د 19-إذا كانت نت�جة فحص كوف�د و�جب  19-إ�جاب�ة، ف�جب أن تخ�ب جميع المخالطني

ي كوف�د �ن لمصايب ض المبا�ش  .   19-عليهم اتباع اإلرشادات الخاصة بـالمخالطني
 

ي مواقع  ثمةاستبعاد من أعمال محددة أو إرشادات حول العزل للمخالط
�ن �شكل مبا�ش الذين �ع�شون أو �عملون �ض ض المبا�ش ني

ا،  محددة عال�ة الخطورة.  ي �كون فيها انتقال العدوى مرتفع� و�كون السكان الموجودين  المواقع عال�ة الخطورة �ي أما�ن الىت
ض لخطر تبعات مرض كوف�د ي ذلك دخول المستش�ض والمرض الشد�د والو  -معرضني

المواقع التال�ة �ي  فاة.  تعد األ��� خطورة بما �ض
  مواقع عال�ة الخطورة: 

ئ الطواؤئ • �د والتدفئة و  مال�ب  مرا�ز الت�ب
 مواقع الرعا�ة الصح�ة  •
دين  • ئ الم�ش  مال�ب
 اإلصالح�ة المحل�ة ومرا�ز االحتجاز لمؤسساتا •
 مواقع الرعا�ة ط��لة األمد ومرافق رعا�ة ال�بار وكبار السن  •

ي الحصول ع� م��د من المعلومات إذا كان المخالطون لك �شكل مبا�ش يندرجون ضمن إحدى هذە الفئات 
أو إذا كنت ترغب �ض

ي مقاطعة سان دي�جو، فراجع 
لصادر عن مسؤول الصحة العامة لم��د من  أمر الحجر احول االستبعاد من العمل والحجر الص�ي �ض

 المعلومات. 
 

لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض بغض النظر عن حالة التطع�م الخاصة اإلبعاد من العمل أو الحجر الص�ي غ�ي مطلوب 
ض عن  ا السابقة إ� الخض�ع لالختبار إذا كانوا من المخالطني ض يوم� بهم. ال �حتاج األشخاص الذين تعرضوا لإلصابة خالل الثالثني

ي المجموعات الُمحددة أعالە  قرب ل�ن لم تظهر عليهم أي أعراض. 
ف �ف �لزمهم   المخالطون لك �شكل مبا�ث غ�ي المندرجني

  اتباع إرشادات الجمهور العام. 
 

ي كوف�دراجع  ض �شكل مبا�ش لمصايب ،   19-إرشادات المخالطني ض لك �شكل مبا�ش لم��د من المعلومات.  إذا ظهرت أعراض ع� المخالطني
�ي ل�وف�دف�جب عليهم عزل أنفسهم ع� الفور، واتباع 

ض بمقدم الرعا�ة  ، واتصل19-و�جراء فحص كوف�د، 19-تعل�مات العزل الم�ض
 الصح�ة إذا كانوا بحاجة إ� عنا�ة طب�ة. 

 

ف �شكل مبا�ث   احت�اطات للمخالطني
 . �ي

ض ي عزل م�ض
 يو� بأن يتجنب الجميع مشاركة المح�ط الداخ�ي ذاته أثناء وجودك �ض

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/eh-practitioners/general-population-disaster-shelters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/cooling-center.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/nursing-home-long-term-care.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/HealthOfficerOrder-Quarantine.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/HealthOfficerOrder-Quarantine.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Home%20Quarantine%20Guidance.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
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دة إذا قاموا بتنظیف یجب أن یرتدي مقدمو الرعایة والمخالطین المباشرین بالمنزل قناع وجھ وقفازات ُمعدة لالستخدام مرة واح
غرفتك أو حمامك أو مالمسة سوائل جسمك و/أو اإلفرازات (مثل العرق واللعاب والبلغم ومخاط األنف والقيء والبول أو 

یجب علیھم إزالة القفازات والتخلص منھا أوًال وغسل أیدیھم ثم إزالة أغطیة الوجھ والتخلص منھا وغسل أیدیھم مرة   اإلسھال).
استخدام قناع وجھ و/أو قفازات قابلة إلعادة االستخدام، فضع ھذه األغراض مباشرة في الغسیل بعد االستخدام  (إذا تم أخرى.

 واتبع نفس الخطوات في إزالتھا.)
 

 .للمزید من المعلومات والموارد والتوجیھ sd.com-www.coronavirusیرجى زیارة موقعنا اإللكتروني  
في حال عدم توفر مقدم رعایة  بمقدم الرعایة الصحیة المتابع لك. إذا كانت لدیك مخاوف صحیة، یرجى االتصال

دة في العثور على الموارد  صحیة متابع لحالتك، أو عدم االنضمام إلى تأمین صحي، أو كنت بحاجة إلى المساع
 للحصول على المساعدة. 2-1- 1المجتمعیة، فاتصل بالرقم 

 

 

http://www.coronavirus-sd.com/

	التعليمات التالية مخصصة للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بكوفيد-19 أو المشتبه في إصابتهم إكلينيكيًا بكوفيد-19.

