
  
 

 

 

 

 

 

 أمر مسؤول الصحة 

 (( COVID-19) 19-األشخاص المصابين أو المرجح إصابتهم بمرض كوفيد)عزل كافة 

 

لحالة طوارئ صحية   يًادييغو حال سان ( تهديدًا كبيًرا لصحة العامة. تخضع مقاطعةCOVID-19يشكل انتشار مرض فيروس كورونا )

  ة كاليفورنيا بإعالن حالة الطوارئ في الوالية. ، وقد قام حاكم والي19-عالن حالة طوارئ محلية بسبب جائحة كوفيدإلمحلية معلنة وكذلك  

، ولكن بعض الناس أكثر عرضة لإلصابة الشديدة بسبب سنهم أو ظروفهم الصحية  19-الجميع معرضون لخطر اإلصابة بمرض كوفيد

الرعاية الصحية  وحماية نظام 19-من الضروري لمسؤول الصحة في سان دييغو )مسؤول الصحة(، من أجل إبطاء انتشار كوفيد الكامنة.

أو أولئك   19-في مقاطعة سان دييغو من تحمل وضع يفوق طاقته، أن يفرض العزل على األشخاص الذين يتم تشخيصهم بمرض كوفيد

  المرجح إصابتهم به.

 

الصحة    عليه،  بناءً  الفصول  يأمرفإن مسؤول  كاليفورنيا،  في  والسالمة  الصحة  قانون  بموجب  و   120175  و  120130و    101040، 

  :120225و  120220و  120215

 

 أو أولئك المرجح إصابتهم به، أن يتخذوا اإلجراءات التالية فوًرا:  19-الذين تم تشخيصهم بمرض كوفيد  األشخاصيجب على كافة  .1

ال يحق للشخص  فإذا تم العزل في مكان جماعي أو فندق أو في مبنى من عدة أقسام،    خرى.عزل أنفسهم في منازلهم أو في مساكن أ •

 يجوز لألشخاص ترك أماكن عزلهم فقط لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.    دخول أي أقسام أخرى في ذلك المبنى.

 المراجعة الدقيقة واالتباع الصارم لكافة متطلبات المسؤول الصحي ومقدم الرعاية الطبية.   •

  :COVID-19 تتوفر نسخة من تعليمات العزل المنزلي من على صفحة المقاطعة الخاصة بمرض •

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID%20Ho

me%20Isolation%20Instructions%20for%20COVID-19.pdf) . 

 

 كما وردت أيام بعد آخر تواصل،    5إخطار كافة األشخاص الذين هم على اتصال وثيق بك بأنه ينبغي عليهم حجر أنفسهم لمدة   •

 .في مرسوم الحجر الصادر عن مسؤول الصحة العامة  إليهاإلشارة 

طعة والخاصة  يمكن االطالع على أمر الحجر الصادر عن مسؤول الصحة العامة من على الصفحة اإللكترونية للمقا  ▪

   :19-بكوفيد

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-

20Home%20Quarantine%20Guidance_Arabic.pdf%19 

  

ساعة قبل بدء ظهور األعراض    48، إذا كان خالل  19-يعتبر الشخص مخالًطا مباشًرا لشخص تم تشخيصه بمرض كوفيد  •

ن قبل إجراء فحص جمع العينات للمرضى الذين ال تظهر عليهم األعراض(، وحتى عدم الحاجة  يعلى ذلك الشخص )أو يوم

 عزله وقد كان الشخص: إلى 

دقيقة أو أكثر خالل    15لمدة إجمالية تراكمية تبلغ    19- أقدام عن المصاب أو المرجح إصابته به بكوفيد  6يبعد أقل من   ▪

 ساعة، أو   24فترة 

العطس  ▪ أو  للسعال  التعرض  ذلك ودون تحديد،  في  )بما  إفرازاته  الجسم و/أو  كان على تواصل غير محمي بسوائل 

أو مرجح إصابته   19-كة أدوات الطعام أو الشرب من نفس اإلناء( من قِبل شخص مصاب بمرض كوفيدباتجاهه، مشار

  به.

فرد من جهة أمنية يقوم بتنفيذ هذا األمر،  أو أقدام من أي شخص، باستثناء معالج طبي متخصص،  6لم يكن على مقربة بأقل من  •

 بل المسؤول الصحي أو مشرف.أو ممثل للمسؤول الصحي أو أي شخص مخول بشكل محدد من قِ 

 NICKنيك ماشيون، فاشيه )

MACCHIONE, FACHE ) 

 مدير الوكالة 

 

 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانية 

 خدمات الصحة العامة

3851 ROSECRANS STREET, MAIL STOP P-578 

SAN DIEGO, CA 92110-3134 

 4186-542 (619)• الفاكس:  531-5800 (619)

 

 .WILMA Jويلما جيه ووتن )

WOOTEN طبيبة ،) 

 مسؤول الصحة العامة 

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
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Home%20Quarantine%20Guidance_Arabic.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Home%20Quarantine%20Guidance_Arabic.pdf
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   19-مسؤول الصحة، كوفيدأمر بالعزل من قِبل  (:PHS(: خدمات الصحة العامة )HHSAوكالة الخدمات الصحية واإلنسانية )

 

بمرض كوفيد .2 أنفسهم ألنهم مصابون  به.  19-يجب على األشخاص عزل  كان   أو مرجح إصابتهم  إذا  الفوري  العزل  يجب فرض 

 الشخص يلبي واحًدا أو أكثر من الشروط التالية: 

 أو، 19-نتيجة فحص إيجابية مؤكدة لمرض كوفيد .أ

، حرارة، قشعريرة،  إعياء  )السعال أو ضيق النفس أو الصعوبة في التنفس،  19-كوفيدوجود عالمات وأعراض متماشية مع مرض   .ب

  ( لم الجسم، صداع، التهاب في الحلق، فقدان جديد للطعم أو الرائحة، احتقان، سيالن األنف، غثيان، قيء، إسهالأو  أألم عضلي  

  أو

 . 19-أخبره طبيب بأنه من المرجح إصابته بمرض كوفيد .ج

 

يمكنه نشر الفيروس إلى اآلخرين   ،أو مرجح إصابته به  19-ء األشخاص العزل ألن شخًصا مصابًا بمرض كوفيديُفرض على هؤال

ويحمي أولئك ذوي االحتمال األكبر لإلصابة بمرض شديد، مثل   19-يفصل العزل بين هؤالء األشخاص ليمنع انتشار كوفيد  بسهولة.

  صحية مسبقة.المسنين واألشخاص الذين يعانون من حاالت 

 

يجب على الشخص أن يتعاون مع أي طبيب أو أي أشخاص آخرين مخولين من قِبل المسؤول الصحي بأداء المتابعة الطبية خالل فترة 

 العزل. 

 

 مما يلي، حسبما ينطبق:   حتى حدوث أي   ،الحصول على اللقاح وضعيةالنظر عن   بصرف،  يستمر العزل بموجب هذا األمر .3

 : الفحص( إعادة مع)الشخص الذي يبدي أعراًضا مرضية  •

  وأيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة،  5مرور   •

منذ    24مرور    • األقل  على  الشخص  ساعة  على  الحمى  لظهور  الخافضة  آخر مرة  األدوية  استخدام  بدون  الحمى  )زوال 

 و  ،للحرارة(

في اليوم    (Antigenأو كشف المستضدات    PCRتفاعل البوليميرات المتسلسل  الفحص التشخيصي )سواء    في حالة إعادة •

 و ( أو بعد ذلك وجاءت النتيجة سلبية،5الخامس )

 تحسن األعراض األخرى.  •

أيام من ظهور األعراض للمرة األولى، باإلضافة إلى اتباع أي وكل متطلبات   10بعد هذه الفترة، يجب ارتداء الكمامة لمدة   •

 . هات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا بشأن استخدام أقنعة الوجهتوجينص عليه تتغطية الوجه، باستثناء ما  

 إعادة الفحص(  دون) الشخص الذي يبدي أعراًضا مرضية •

 وأيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة،  10مرور   •

األقل  24مرور    • على  الشخص    منذ  ساعة  على  الحمى  لظهور  استخدام  آخر مرة  بدون  الحمى  الخافضة  )زوال  األدوية 

 و  ؛للحرارة(

   و ؛ىاألعراض األخرتحّسن   •

 : إعادة الفحص( مع) الشخص الذي يبدي أعراًضا مرضية •

 و، COVID-19الفحص األول الذي أثبت إيجابية اإلصابة بمرض  تاريخ أيام على األقل منذ 5مرور   •

( أو بعد ذلك 5( في اليوم الخامس )PCRفحص  أو    Antigenفي حالة إعادة الفحص التشخيصي )سواء كشف المستضدات   •

  ووجاءت النتيجة سلبية، 

باإلضافة إلى اتباع    ،COVID-19بعد تاريخ أول فحص أظهر إيجابية اإلصابة بمرض    أيام  10يجب ارتداء الكمامة لمدة   •

توجيهات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا بشأن استخدام أقنعة أي وكل متطلبات تغطية الوجه، باستثناء ما تنص عليه  

 . الوجه

 إعادة الفحص( بدون) يبدي أعراًضا مرضيةال الشخص الذي  •

 .COVID-19أيام على األقل منذ تاريخ الفحص األول الذي أثبت إيجابية اإلصابة بمرض  10مرور  •

ة مكان العزل أو الدخول إلى أية أماكن عامة أو خاصة، باستثناء ما يكون  روحتى انتهاء فترة العزل، يُحظر على األفراد مغاد

لن  بغرض الحصول على الرعاية الطبية الضرورية أو الفحوصات الضرورية المطلوبة. إن إنهاء العزل بموجب هذا القسم 

   يمثل في حد ذاته تصريًحا فيما يتصل بالصحة العامة للعودة إلى العمل أو إلى الدراسة.

انظر باستثناء ما يكون في حاالت الطوارئ أو الكوارث، حتى )،  العمل  إلى  الرجوع  الصحية  الرعاية  مجال   في  العاملين   على  حظري   .4

"فيروس كورونا المسبب للمتالزمة   CoV-SARS-2التوجيهات المؤقتة إلدارة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمصابين بعدوى  

 : (إدارة الصحة العامة في كاليفورنياع المرافق الصحية من جانب الخطابات الموجهة لجميو (التنفسية الحادة الوخيمة"

 ومتحّسنة، متوسطة أعراض ظهور أو  األعراض، ظهور عدم  حالة في •

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html


 أمر بالعزل من قِبل مسؤول الصحة  

 3صفحة 

 

 
 

 

 
 

 (.2022يناير  3)  19-أمر بالعزل من قِبل مسؤول الصحة، كوفيد (:PHS(: خدمات الصحة العامة )HHSAوكالة الخدمات الصحية واإلنسانية )

 

، فحص يظهر إيجابية اإلصابة بمرض عدم ظهور األعراضأيام منذ بداية األعراض أو، في حالة    10 .1

COVID-19 ، أو 

في بداية األعراض أو، أيام من  7، بعد 1اتالجرعة الكاملة من اللقاحاألشخاص الذين لم يتلقوا في حالة  .2

، في حالة الحصول  COVID-19يظهر إيجابية اإلصابة بمرض    فحصاألعراض،  حالة عدم ظهور  

ل سلبية  نتيجة  المتسلسل  فحص  على  البوليميرات  المستضدات    PCRتفاعل  كشف  في    Antigenأو 

 أو ساعة من العودة للعمل،  24غضون 

في حالة  أيام من بداية األعراض أو،    5بعد    ،لقاحاتال   األشخاص الذين تلقوا الجرعة الكاملة منفي حالة   .3

، في حالة الحصول على  COVID-19يظهر إيجابية اإلصابة بمرض    فحصعدم ظهور األعراض،  

في غضون    Antigenأو كشف المستضدات    PCRتفاعل البوليميرات المتسلسل  فحص  نتيجة سلبية ل

 . ساعة من العودة للعمل 24

 :حتى يُحظر على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من مرض حاد أو خطير الرجوع إلى العمل •

 و يوًما منذ بداية ظهور األعراض،  20انقضاء  .1

ساعة على األقل منذ آخر مرة لظهور الحمى على الشخص )زوال الحمى بدون استخدام    24انقضاء   .2

 واألدوية الخافضة للحرارة( 

 . تحّسن األعراض األخرى .3

يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن لديهم تاريخ متوسط إلى حاد من نقص المناعة الحصول على استشارة  •

 دة إلى العمل، باإلضافة إلى هذه الشروط.صحية مهنية داخلية قبل العو

الرعاية الصحية التي توجد بها حاالت طوارئ أو حاالت نقص حرجة في أعداد العاملين غض الطرف عن    لمنشآتيجوز   •

والخطابات الموجهة    إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا. يعتمد التنفيذ في مرافق الرعاية الصحية على لوائح  الشروطهذه  

السيطرة )مراكز    إستراتيجيات تخفيف حاالت النقص في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحيةميع المرافق. راجع  إلى ج

 .(CDCاألمراض والوقاية منها  على

الذين    يجوز .5 أخرى على األشخاص  قيود  أو يدرسون    يعيشون،تطبيق  يعملون،  في ذلك    ،معينة  بيئات  فيأو   المعيشة   أماكنبما 

باإلضافة إلى أي وكل اللوائح نقص شديد في المناعة.    من  واألشخاص الذين يعملون مع مرضى يعانون  الخطورة  عالية  الجماعية

 مراجعة الوثائق اآلتية لمزيد من المعلومات: يمكنكالمعمول بها على مستوى الوالية أو على المستوى الفيدرالي، 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx   

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-

Year.aspx 

 

)قانون الصحة والسالمة في   مخالفة هذا األمر أو اإلخفاق في االمتثال له يعتبر جنحة يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو االثنين معًا .6

ضمن منطقة تقع في   معنية بإنفاذ القانونيجوز إنفاذ هذا األمر من قِبل أي فرد من جهة    (.120295و    120275  نكاليفورنيا، الفصال

 26602واليتهم القضائية ألغراض الحد من انتشار مرض معد وناقل للعدوى أو مرض منقول )قانون حكومة كاليفورنيا، الفصالن  

 (.101029وقانون الصحة والسالمة في كاليفورنيا، الفصل  41601و 

 

 هكذا أمرنا.

 
بعد أسبوعين أو أكثر من حصولهم على الجرعة الثانية ضمن مجموعة من   COVID- 19بالنسبة لمرض  قد تلقوا الجرعة الكاملة من اللقاحيعتبر األشخاص  1

أو مودرنا(، أو بعد أسبوعين أو أكثر من حصولهم على لقاح من جرعة واحدة )جونسون آند جونسون / جاسن(. بيد أنه، في حالة انقضاء   بيونتك-فايزرجرعتين )

من المجموعة المكونة من جرعة واحدة   شهرين من أكثرأو مودرنا(، أو  بيونتك-فايزر)الثانية في المجموعة المكونة من جرعتين  أخذ الجرعةمنذ  هرش أ 6 من أكثر

 . قد تلقى الجرعة الكاملة من اللقاح  الشخص يعتبر حتى معززة جرعة)جونسون آند جونسون / جاسن(، يجب الحصول على  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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 2022 يناير 3 بتاريخ:   ____________________________________

  (، طبيبة، ماجيستير في الصحة العامةWILMA J. WOOTENويلما جيه ووتن ) 

 مسؤول الصحة العامة

 مقاطعة سان دييغو  


