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ھ لألشخاص المخالطین بشكل مباشر لشخص مصاب بمرض كوفید    .19-ھذا الدلیل ُموجَّ
 إذا كنت تعمل في منشأة رعایة صحیة، یُرجى الرجوع إلى صاحب العمل للحصول على الدلیل.

 
، فحینئٍذ ثمة شخص كنت مخالًطا لھ بشكل مباشر جاءت نتیجة فحصھ  19-كوفید   إذا كنت قد علمت للتو بتعرض محتمل إلى

على سبیل المثال، مشاركة نفس المحیط الداخلي (/تشمل  المخالطة بشكل مباشر قد یكون نشر المرض لك ولآلخرین. إیجابیة.
ساعة أثناء الفترة  24فترة دقیقة أو أكثر خالل 15لمدة إجمالیة تراكمیة تبلغ المنزل، العیادة، غرفة انتظار بالعیادة، الطائرة) 

 الُمعدیة. 

ھذا یعني أنھ یجب علیك اتخاذ خطوات لحمایة  .19-أو أنك ستصاب بكوفید  19-ال یعني التعرض لإلصابة أنك مصاب بكوفید 
 التزامك قد یساعد على منع انتشار المرض خالل ھذا الوباء.  نفسك ومن حولك في حالة إصابتك.

 من الذي یحتاج إلى الحجر الصحي؟
لألشخاص الذین   لم یعد الحجر الصحي مطلوبًا، بغض النظر عن حالة التطعیم، )(CDPHوفقًا إلى إدارة كالیفورنیا للصحة العامة 

ال تظھر علیھم أعراض من الجمھور العام بغض النظر عن حالة التطعیم. یستثني ھذا األشخاص الذین یعیشون أو یعملون في بیئات  
  بار السن.عالیة المخاطر، مثل بیئات الرعایة الصحیة، وبیئات الرعایة طویلة األجل، ومرافق رعایة البالغین وك

 
ولكن ینبغي علیك اتخاذ االحتیاطات التالیة   إذا كنت ال تعیش أو تعمل في بیئة عالیة المخاطر، فلست مطالبًا بالحجر الصحي،

 للحفاظ على سالمتك وسالمة من حولك:

قم بإجراء فحص (سواء كان تفاعل البولیمیراز المتسلسل أو المستضد) عند معرفتك أنك قد تعرضت للعدوى  •
 . 19-أیام، حتى لو لم تكن ھناك أعراض للتأكد من أنك غیر مصاب بكوفید  5-3أخرى بعد  ومرة
o   إذا تعرضت لإلصابة بالفیروس خالل الثالثین یوًما السابقة، فلست بحاجة للخضوع للفحص ما لم تظھر

  علیك أعراض.
 19-ارتداء كمامة ُمجھزة جیًدا، خاصة في الداخل وحول األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض كوفید  •

 أیام بعد التعرض، حتى إذا كانت نتیجة الفحص سلبیة.  10الشدید، لمدة 
 جرعات التطعیم أو التعزیز. نحثك بشدة على تلقي  •
 إذا ظھرت أي أعراض، فقم بالفحص والعزل. :19-راقب حالتك الصحیة بخصوص أعراض كوفید  •

 
 ؟ قد یحتاج إلى اتباع إرشادات مختلفةمن 

یشمل   ون أو یعملون في بعض البیئات عالیة الخطورة.یرجى مالحظة أن اإلرشادات قد تكون مختلفة بالنسبة ألولئك الذین یعیش
 ھذا ما یلي:

 مراكز التبرید والتدفئةو مالجئ الطواؤئ  •
  مواقع الرعایة الصحیة •
  السجون ومراكز االعتقال واالحتجاز •
 مالجئ المشردین •
 األمد ومرافق رعایة الكبار وكبار السن  مواقع الرعایة طویلة •

في مكان العمل، یخضع   مكان إقامتك متطلبات مختلفة، وباألخص في البیئات عالیة المخاطر، كما ھو مذكور.  صاحب عملك أوقد یطبق 
 فیما یخص السالمة والصحة المھنیة بوالیة كالیفورنیا 19-) من كوفیدETSمعاییر مؤقتة للوقایة في حاالت الطوارئ ( أصحاب العمل إلى 

، ویجب (PDF( )فیما یخص السالمة والصحة المھنیة بوالیة كالیفورنیاATDلمعیار األمراض المنقولة بالھواء (أو في بعض أماكن العمل 
األسئلة  للمزید من المعلومات، تحدث إلى صاحب العمل الخاص بك واطلع على  التحقق من ھذه الموارد بخصوص أي متطلبات إضافیة.

 .الشائعة فیما یخص السالمة والصحة المھنیة بوالیة كالیفورنیا

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/What-to-Do-If-You-Are-Exposed-to-COVID-19.aspx
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/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/nursing-home-long-term-care.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Isolation-and-Quarantine-fs.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
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 یف یمكنني مراقبة حالتي الصحیة خالل ھذه الفترة؟ ك
، والتي قد تتضمن أیًا من األعراض التالیة:19-راقب حالتك الصحیة تحسبًا لظھور أي من عالمات وأعراض مرض كوفید 
 حّمى أو قشعریرة •
 سعال •
 ضیق النفس أو صعوبة في التنفس •
 إرھاق •
 الجسمآالم في العضالت أو  •
  صداع •

 فقدان مستجد لحاسة التذوق أو الشم •
 التھاب الحلق  •
 احتقان أو سیالن في األنف  •
 غثیان أو تقیؤ  •
إسھال  •

 ماذا أفعل إذا ظھرت لدي أعراض؟
  19-أغلب المصابین بمرض كوفید  .19-إذا ظھرت لدیك أي من األعراض المدرجة أعاله، قد تكون ُمصابًا بمرض كوفید 

إال أنھ، لو كنت أكثر عرضة لإلصابة بمرض   ن بمرض خفیف، ویمكنھم عزل نفسھم ذاتیًا والتعافي في المنزل.سیُصابو
خطیر عند العدوى بسبب عمرك أو حالة صحیة مسبقة، أخبر مقدم خدمة الرعایة الطبیة بأعراضك واطلب الرعایة الطبیة إذا  

  .19-تعلیمات العزل المنزلي لكوفید ول العزل، راجع للمزید من المعلومات ح الحظت أن أعراضك تزداد سوًءا.

 الخضوع للفحص؟ كیف یمكنني 
اتصل بمقدم الرعایة الصحیة إذا كانت لدیك أي مخاوف صحیة   كافة المقیمین في مقاطعة سان دییغو مؤھلین لفحص مجاني.

إذا  .19-الذھاب لقسم الطورئ ألجل الحصول فقط على فحص كوفید  عدم  یرجى  أو تساؤالت عن حاجتك للخضوع للفحص.
الل مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك، فیمكنك الحصول على مجموعات فحص  لم تكن قادًرا على إجراء الفحص من خ

في   19-توفر مقاطعة سان دییغو أیًضا فحص مجاني لكوفید  الخدمة البریدیة للوالیات المتحدة.مجانیة في المنزل من خالل 
موعد عبر  للعثور على موقع إلجراء الفحص وتحدید  الصفحة الخاصة بالفحصقم بزیارة  قع في جمیع أنحاء المقاطعة.موا

 *بعض مواقع الفحص قد ال تتطلب حجز موعد مسبقًا.  .2-1-1اإلنترنت أو اتصل بالرقم 
 

 ھل تتوفر أي خیارات متاحة للعالج؟ 
ي  العالج نعم،

ا فحصهم نت�جة جاءت الذين لألشخاص متوفر المجاين  اإلصابة لمنع أو إ�جاب�ة 19-كوف�د الختبار  مؤخر�
ف  19-بكوف�د  .19-بكوف�د اإلصابة  الحتمال�ة تعرضوا الذي األشخاص  نفس  بني

 
  طبيبك إ�  التحدث ير�� 

ً
  كنت إذا ما لمعرفة أو�

ً
 . للعالج مؤه�

 
 فقد تتأهل للعالج إذا: 

 و الذي أجریتھ حدیثًا إیجابیة  19-كانت نتیجة فحص كوفید  .1
أیام (األجسام المضادة وحیدة  7أیام (الحبوب المضادة للفیروسات)، إلى  5بدأت األعراض لدیك في غضون آخر  .2

 والنسیلة) 
 19-أنت معرض بشدة لخطر المرض الشدید جراء كوفید  .3

 
ا 12 أعمارهم  تبلغ الذين األشخاص عالج يتم ي  أ���  أو عام�

 النس�لة أحاد�ة المضادة لألجسام اإلقل�م�ة المرا�ز �ف
)MARC .( 12 من أقل لطفل عالج عن تبحث كنت إذا بطفلك الخاص الخدمة مقدم أو األطفال طب�ب مع تواصل  

ا ة ع� اطلع . عام� ي المجا العالج حول الم��د لمعرفة المر�ف  ��ش
 أحاد�ة المضادة لألجسام اإلقل��ي  بالمركز اتصل . يف

  الرقم ع��  النس�لة
ي  كنت إذا موعد لتحد�د685-2500-(619) 

 . طب�ب خالل من  للعالج الوصول �مكنك وال األهل�ة معاي�ي  �ستو�ف
ي  ب��د رسالة إرسال برجاء لالستعالمات،

ويف  ع��  �لةالنس أحاد�ة المضادة لألجسام اإلقل��ي  المركز إ�  إل��ت
.COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov 

 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
https://www.covid.gov/tests
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/Community_Sector_Support/HealthcareProviders/MARC%20Flyers_PATIENT.pdf
mailto:COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov
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وسات المضاد العالج أو النس�لة وح�دة المضادة األجسام عالج لطلب فقط الطوارئ قسم  إ�  الذهاب عدم ير��    للف�ي
  �عانون الذين لألشخاص تخص�صها  و�جب ،19- كوف�د حاالت  بعدد متأثرة لدينا الطوارئ أقسام . 19-كوف�د فحص أو

 . طارئة طب�ة حاالت  من
 

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

ن وقت بدء ظھور األعراض لدیك. تعلیمات العزل  ینبغي علیك االستمرار في عزل نفسك واتباع التوجیھ الوارد في   دّوِ
أو لم تتحسن، علیك طلب الرعایة الطبیة، واحرص على  إذا ساءت أعراضك  ).19-المنزلي لمرض فیروس كورونا (كوفید 

  ارتداء كمامة أو غطاء الوجھ قبل دخول المنشأة الطبیة لحمایة اآلخرین

وأخبر عامل الھاتف في مركز   911إذا كنت تحتاج إلى مساعدة طارئة، فاتصل بالرقم  من انتقال العدوى لھم من خاللك.
 . 19-خص تأكدت إصابتھ بمرض كوفید الطوارئ بأنك كنت مخالًطا مباشًرا لش

 
 ماذا لو احتجت لطلب رعایة طبیة؟ 

، مثل تلك المدرجة أعاله، فیمكنك االتصال بمقدم الرعایة  19-إذا كنت تشعر بأي أعراض خفیفة إلى متوسطة لمرض كوفید 
مباشًرا لشخص مصاب   تأكد من إعالمھ أنك كنت مخالًطا الصحیة واحصل على استشارة عبر الھاتف أو التطبیب عن بُعد.

 .19-بمرض كوفید 

إذا لم یمكنك القیادة بنفسك، فابَق بعیًدا أكبر مسافة ممكنة عن   إذا كنت بحاجة لرعایة طبیة، فاستخدم مركبة شخصیة، إن أمكن.
 ال تستخدم المواصالت العامة.  السائق، وارتِد كمامة ُمجھزة جیًدا، ودع نوافذ السیارة مفتوحة.

ي  األعراض من أيّ  لد�ك كانت إذا 911 بالرقم اتصل
  :مثل طارئة  مساعدة إ� تحتاج اليت

 صعوبة التنفس •
 ألم مستمر أو ضغط في الصدر •
 ارتباك حدیث  •
 عدم القدرة على االستیقاظ أو البقاء یقًظا  •
 زرقة الشفتین أو الوجھ  •

 ماذا أفعل إذا كانت لدي المزید من األسئلة؟ 
إذا كانت لدیك  للمزید من المعلومات والموارد والتوجیھ. sd.com-www.coronavirusیرجى زیارة موقعنا اإللكتروني  

ال عدم توفر مقدم رعایة صحیة متابع لحالتك، أو في ح مخاوف صحیة، یرجى االتصال بمقدم الرعایة الصحیة المتابع لك.
عدم االنضمام إلى تأمین صحي، أو كنت بحاجة إلى المساعدة في العثور على الموارد المجتمعیة أو تحدید موعد للفحص،  

 للحصول على المساعدة. 2-1- 1اتصل بالرقم 

 
 

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
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Home%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf
http://www.coronavirus-sd.com/

