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 5/19/22تمت المراجعة في 

 تعليمات العزل المنزلي

 ( 19-)كوفيد 2019لمرض فيروس كورونا 

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

 الذين لم يدخلوا المستشفى  19-معلومات لألشخاص المصابين بكوفيد

 
  الرعاية المنزلية

ولكن ليس لديهم أعراض )بدون أعراض(، البقاء  19-أو الذين ثبتت إصابتهم بـكوفيد 19-يجب على األشخاص المصابين بكوفيد
  في المنزل وعزل أنفسهم عن اآلخرين حتى يكملوا فترة عزلهم، ويصبح من اآلمن تواجدهم بجوار اآلخرين.

 
 وات التالية للمساعدة في تخفيف أعراضهم: يمكن لألشخاص المصابين اتخاذ الخط

 أِرح جسدك ودعه يتعافى. •

اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء والسوائل التي تحتوي على  — حافظ على رطوبة جسدك •
 اإللكتروليتات.

الحمى ( حسب الحاجة لتقليل ®طلب األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية مثل أسيتامينوفين )أي، تايلينول •
ال ينبغي إعطاء األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أي دواء للبرد بدون وصفة طبية دون   —*واأللم

 التحدث أواًل مع مقدم الرعاية الصحية. 
 

بين  19-إيجابية أو لمنع اإلصابة بكوفيد 19-لألشخاص الذين جاءت نتيجتهم مؤخًرا الختبار كوفيد العالج المجانيتوفر المقاطعة 
  .19-شخاص الذي تعرضوا الحتمالية اإلصابة بكوفيداأل

 
 فقد تتأهل للعالج إذا: 

 والذي أجريته حديثًا إيجابية  19-كانت نتيجة فحص كوفيد •

ي غضون آخر  •
وسات(، أو  5بدأت األعراض لديك ف  أيام )بالنسبة لألجسام  7أيام )بالنسبة للحبوب المضادة للفير

 والمضادة وحيدة النسيلة( 

 19-أنت معرض بشدة لخطر المرض الشديد جراء كوفيد •
 

 (.sMARCلألجسام المضادة أحادية النسيلة )عاًما أو أكبر في المراكز اإلقليمية  12يمكن عالج األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
  عاًما، فتواصل مع طبيب األطفال أو مقدم الخدمة الخاص بطفلك. 12بالنسبة لعالج أي طفل أقل من 

اتصل بالمركز اإلقليمي لألجسام المضادة أحادية النسيلة عبر الرقم   لمعرفة المزيد حول العالج المجاني. مرضىاطلع على نشرة ال
 إذا أردت تحديد موعد إذا كنت تستوفي معايير األهلية وال يمكنك الوصول للعالج من خالل طبيب.  685-2500 (619)

لالستعالمات، برجاء إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المركز اإلقليمي لألجسام المضادة أحادية النسيلة عبر 
COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov . 

 
 لنسيلة أو العالج المضاد للفيروسات أو  الذهاب إلى قسم الطوارئ فقط لطلب عالج األجسام المضادة وحيدة اعدم يرجى 

ويجب تخصيصها لألشخاص الذين يعانون من حاالت   19-أقسام الطوارئ لدينا متأثرة بارتفاع حاالت كوفيد .19-فحص كوفيد
 طبية طارئة.

 
  ، للحصول على مزيد من المعلومات.19-قم بزيارة الموقع اإللكتروني لمقاطعة سان دييغو الخاص بعالج كوفيد

 

*األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية ال "تعالج" الفيروس أو تمنع انتشار الفيروس لآلخرين ولكن يوصى بها لزيادة الراحة  
 األعراض المرتبطة بالمرض. وتخفيف بعض 

 

 طلب الرعاية الطبية

 راقب حالتك الصحية واطلب رعاية طبية فورية إذا ساءت األعراض، خاصة إذا كنت في خطر متزايد لإلصابة بمرض خطير.
األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية  )خطر التعّرض لألمراض الشديدة يزداد بتقدم العمر( و  البالغين األكبر عمًرايتضمن ذلك 

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
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
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
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
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المناعة، والسمنة،   ، ونقص(COPD))مثل السرطان، وأمراض الكلى المزمنة، ومرض المسد الرئوي المزمن  كامنة معينة
  (.2وأمراض القلب، ومرض الخاليا المنجلية، ومرض السكري من النوع 

  إذا كانت لديك أي أعراض  911اتصل بالرقم 

 تحتاج إلى مساعدة طارئة مثل: 

 
 

 الطوارئ الطبية. إذا أمكن، ارتِد قناًعا للوجه قبل وصول خدمات  .19-أنك ُمصاب بكوفيد 911أخبر العامل عبر الرقم  

 
إذا لم يكن األمر عاجاًل، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المشورة الطبية، فقد يتمكن من مساعدتك عبر 

إذا كنت بحاجة إلى زيارة مرفق رعاية صحية، فتأكد من ارتداء قناع الوجه قبل الدخول لحماية اآلخرين من اإلصابة   الهاتف.
 بالعدوى منك. 

 
للحصول على موارد للعائالت   19-كيفية إدارتك للصحة العقلية والتأقلم خالل كوفيد ُمرهقًا للناس، فراجع صفحة  19-قد يكون كوفيد

قد تجد أنه من المقبول أيًضا  كيفية رعاية صحتك العقلية ودعم أحبائك أثناء تفشي المرض.وأولياء األمور ومقدمي الرعاية لتعلم 

معرفة أن خدمات الصحة العامة لن تُفِصح عن أي معلومات شخصية عنك أو عن مقر عملك أو مدرستك أو تصرح بها ما لم يكن  

 فعل ذلك ضروريًا لحماية صحتك أو صحة اآلخرين. 

  

 اآلخرين حماية 

 ألشخاص آخرين في منزلك ومجتمعك. 19-اتبع الخطوات أدناه للمساعدة في منع انتشار كوفيد

  البقاء بالمنزل، إذا لزم األمر، للحصول على رعاية طبية. •

 ال تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة. •

)انظر  الالزمة إلنهاء فترة العزل بأمان.ابَق في المنزل وابتعد من اآلخرين حتى تستوفي جميع الشروط  •
 المربع أدناه لمزيد من المعلومات حول إنهاء العزل.( 

استخدم مركبة شخصية، إن   إذا اضطررت إلى مغادرة المنزل أثناء مرضك، فال تستخدم وسائل النقل العام.  •
، وقم بالقيادة مع فتح النوافذ وارتداء  إذا لم يمكنك القيادة بنفسك، فابَق بعيًدا أكبر مسافة ممكنة عن السائق أمكن.

 قناع أو غطاء للوجه. 

 

رتب لتوصيل الطعام وغيره من األساسيات إلى منزلك وتركها على باب منزلك إذا لم يكن لديك من يساعدك   •
إذا كنت بحاجة  . للتعرف على الخدمات المتاحة. 2-1-1اتصل بالرقم  في الحصول على احتياجاتك األساسية.

  لمقابلة شخص ما عند الباب، فارتِد غطاًء للوجه. 

 

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://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 اآلخرين داخل منزلك اعزل •

ابَق في هذه الغرفة بعيًدا عن  —اختر غرفة معينة في منزلك تستخدمها لعزل نفسك عن اآلخرين خالل تعافيك •
األكثر  من المهم على وجه التحديد البقاء بعيًدا عن األفراد اآلخرين  اآلخرين في منزلك على قدر اإلمكان.

  في حالة إصابتهم بالعدوى.  عرضة لإلصابة بمرض خطير

يكن ذلك ممكنًا، فقم بتنظيف الحمام وتعقيمه بعد كل إذا لم  استخدم دورة مياه منفصلة، إذا كان أمكن ذلك.  •
 استخدام كما هو موضح أدناه. 

أقدام على األقل   6حافظ على مسافة  —تدرب على التباعد االجتماعي عندما تكون حول اآلخرين في منزلك •
 بينك وبين اآلخرين.

 ل لضمان تدفق الهواء بشكل جيد.افتح النوافذ أو استخدم مروحة أو مكيف هواء في المساحات المشتركة بالمنز •

 ال تسمح باستقبال الزوار في منزلك. •

 ال تتعامل مع الحيوانات األليفة أو الحيوانات األخرى أثناء مرضك. •

 ال تُعد طعاًما أو تقدمه لآلخرين.  •

 ال تعتني باألطفال أو اآلخرين في منزلك إن أمكن.  •
 
 
 

اآلخرين في منزلك، أو إذا كنت تعيش مع أفراد معرضين إذا لم يكن من الممكن عزل نفسك بشكل كاف عن  •
)مثل كبار السن أو المصابين بمرض مزمن  19-لخطر أكبر لإلصابة بمرض خطير إذا كانوا مصابين بـكوفيد

  أو يعانوا من ضعف المناعة(، ففكر في البقاء في مكان آخر حيث يمكنك االنعزال عن اآلخرين.

  ستلتقي بآخرين.ارتِد قناًعا للوجه إذا كنت  •

يجب عليك ارتداء قناع الوجه عندما تلتقي آخرين أو حيوانات أليفة، مثل عند مشاركة غرفة أو سيارة وقبل دخول  
إذا لم تكن   إنها لفكرة جيدة لهم أن يرتدوا الكمامات دائًما من حولك أيًضا. المستشفى أو مكتب مقدم الرعاية الصحية. 

)على سبيل المثال، ألنه يسبب صعوبة في التنفس(، فيجب أال يكون األشخاص الذين   قادًرا على ارتداء قناع للوجه 
بعد مغادرة غرفتك، يجب  إذا لزم دخولهم غرفتك، فيجب أن يرتدوا قناًعا للوجه. يعيشون معك في نفس الغرفة معك.

في الغسيل في حالة استخدام  أن يغسلوا أيديهم على الفور، ثم ينزعوا قناع الوجه ويتخلصوا منه أو يضعوه مباشرة 
 قناع وجه قابل إلعادة االستخدام ويغسلوا أيديهم مرة أخرى.

 إنهاء العزل المنزلي 

، بغض النظر عن حالة اللقاح لديهم، أو العدوى السابقة، أو نقص األعراض 19-قد ينهي األفراد المصابون بـكوفيد
ل العزل بمجرد استيفاء  ي المي  

وط التالية.  جميع  والذين يعتنون بأنفسهم ف   الشر

 
ي  5مرت  .1 إذا لم تظهر أي  أيام عىل األقل * منذ ظهور األعراض ألول مرة )أو بعد تاريــــخ أول فحص إيجاب 

 . أعراض(
أجريت فحًصا آخر )سواء  ويمكن أن ينتهي العزل بعد اليوم الخامس إذا لم تكن األعراض موجودة أو زالت  .2

ي وقت الحق وكانت نتائح الفحص سلبية. 
ي اليوم الخامس أو ف 

از المتسلسل أو المستضد( ف    تفاعل البوليمير
ت  .3 ي اليوم  إذا كنت غير قادر عىل إجراء الفحص، أو اخير

عدم الفحص، أو كانت نتيجة الفحص إيجابية ف 
ساعة   24الخامس )أو بعد ذلك(، فيمكن أن ينتهي العزل بعد اليوم العاشر إذا لم تكن قد أصبت بالحىم لمدة 

 عىل األقل دون استخدام دواء لتخفيف الحىم. 

 ساعة بعد زوال الحىم.   24إذا كانت الحىم موجودة، يستمر العزل حتر   .4

.  إذا لم  .5   تتحسن األعراض بخالف الحىم، فيستمر العزل حتر تزول األعراض أو بعد اليوم العاشر
ي ) .6

ا إلرشادات وضع الكمامات الصادرة عن إدارة كاليفورنيا للصحة العامة ف 
ً
، يجب عليك ارتداء  (CDPHوفق

ا عند التواجد حول اآلخرين لمدة 
ً
ي المواقع المغلقة 10كمامة ُمجهزة جيد

 . أيام، خاصة ف 
يجب أن يفكروا في التشاور مع مقدم الرعاية الصحية   يعانون من ضعف المناعة بشكل حاد *األشخاص الذين بدون أعراض الذين 

 ا. يومً  20أو خبير مكافحة العدوى وقد يُنصح بتمديد فترة عزلهم حتى 

 

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.تغطية الفم  •

قم بالتخلص من أي   لمنع انتشار العدوى لآلخرين، عند السعال أو العطس قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بُكمك.
 بالماء الصابون. منديل في سلة قمامة مبطنة واغسل يديك 

  مشاركة األغراض المنزلية.تجنب •

ال تشارك األطباق أو أكواب الشرب أو الكؤس أو أواني األكل أو المناشف أو مفارش األَسرة أو أي أشياء إضافية مع  
 يجب غسل هذه األغراض جيًدا بعد االستخدام بالصابون والماء الدافئ. أشخاص آخرين في المنزل.

  نظافة يديك.حافظ على  •

يجب على جميع األشخاص في المنزل غسل أيديهم بشكل متكرر وجيد، خاصة بعد نفث أنوفهم أو السعال أو العطس؛ 
استخدم   ثانية على األقل. 20استخدم الماء والصابون لمدة  الذهاب الى دورة المياه؛ وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

ل في حالة عدم توفر الماء والصابون وإذا كانت األيدي غير متسخة كحول على األق %60معقم يدين يحتوي على 
 تجنب لمس العين واألنف والفم بدون غسل األيدي. بشكل واضح.

  قم بتنظيف جميع األسطح "كثيرة اللمس" كل يوم. •

والمراحيض، والهواتف،  تشمل األسطح كثيرة اللمس: العدادات، والطاوالت، ومقابض األبواب، وتركيبات الحمامات، 
أيًضا، قم بتنظيف أي أسطح قد تحتوي على دم أو إفرازات لسوائل   ولوحات المفاتيح، واألجهزة اللوحية، وطاوالت السرير.

  19-المنتجات المعتمدة من وكالة حماية البيئة التي ثبت استخدامها ضد فيروس كوفيدالتعقيم باستخدام  الجسم و/أو إفرازات عليها.
 Purell، مناديل Lysol Clean & Fresh)على سبيل المثال، مناديل كلوركس المطهرة، منظف األسطح المتعددة 

Professional .)الُمطهرة لألسطح  

 تعليمات التنظيف 

اتبع التوصيات الواردة على ملصقات منتجات التنظيف بما في ذلك االحتياطات التي يجب أن تتخذها عند استخدام   •
 ج.المنتج، مثل ارتداء القفازات أو المرايل والتأكد من أن لديك تهوية جيدة أثناء استخدام المنت

لمعرفة ما  استخدم محلول تبييض مخفَف أو معقم منزلي ذات ملصق مكتوب عليه "معتمد من وكالة حماية البيئة". •
الموجود على الملصق، أو قم   800-1إذا كان المنتج يعمل ضد الفيروسات، اقرأ ملصق المنتج، أو اتصل بالرقم  

  .epa.govwww.بزيارة موقع 
 

 : لصنع محلول تبييض بالمنزل

 
 مجموعة بسيطة 

 مالعق شاي من المبيض 5

 أكواب( ماء  4كورات ) 1

 مجموعة كبيرة

 كوب من المبيض 1/3

 أكواب( ماء  16جالون )-1

 
للحصول على كمية أكبر، أضف   أكواب( من الماء. 4كورات ) 1مالعق صغيرة من المبيض إلى  4أضف 

  19-راجع دليل التطهير من فيروس كورونا كوفيد كوب( من الماء. 16جالون ) 1المبيض إلى  كوب من  1/3
 الخاص بنا للحصول على مزيد من المعلومات. 

 

 

 اغسل المالبس جيًدا. •

بإزالة المالبس أو مفارش األَسرة وغسلها التي قد تحتوي على دم أو إفرازات لسوائل الجسم و/أو قم  •
 إفرازات عليها.

اغسل يديك على الفور بعد  قم بارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة أثناء التعامل مع األشياء الملوثة. •
ية القابلة إلعادة االستخدام كبديل في حالة عدم  يمكن استخدام قفازات التنظيف المطاط — إزالة القفازات

توفر القفازات التي تستخدم لمرة واحدة ويجب إزالتها بعد االستخدام ووضعها مباشرة في الغسالة دون لمس  
إذا كانت القفازات غير متوفرة أو ال يتم   أي شيء آخر ويجب غسل اليدين على الفور بعد إزالة القفازات. 

 يديك على الفور وبشكل كامل بعد لمس أي شيء قد يكون مالمًسا لسوائل الجسم.استخدامها، فاغسل 

بشكل عام، اغسل   اقرأ واتبع اإلرشادات الموجودة على ملصقات المنظفات وأغراض الغسيل أو المالبس. •
 وجفف بأدفئ درجات الحرارة الموصى بها على ملصق المالبس.

في حاوية    الُمعدة لالستخدام مرة واحدةألشياء األخرى الملوثة ضع جميع القفازات والثياب وأقنعة الوجه وا •

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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   اغسل يديك على الفور بعد معالجة هذه العناصر. مبطنة قبل وضعها مع النفايات المنزلية األخرى.
، فضع هذه العناصر  قابلة إلعادة االستخدام استخدام قفازات أو ثياب أو أقنعة للوجه أو أغطية للوجه 

 في الغسيل بعد االستخدام، واغسل يديك جيًدا.  مباشرة

 العودة للعمل أو المدرسة  •

عند االنتهاء من فترة العزل بالمنزل )وفقًا للمربع أعاله الخاص بإنهاء العزل المنزلي(، لم تعد تعتبر ُمعديًا ويمكن أن   
تحتاج إلى تقديم أي دليل، مثل نتيجة اختبار سلبية أو ال  تستأنف أنشطتك المعتادة، بما في ذلك العودة إلى العمل أو المدرسة.

يجب أن تستمر في اتباع كافة إرشادات السالمة   خطاب من خدمات الصحة العامة، لتتمكن من العودة إلى العمل أو المدرسة.
  عندما تلتقي بآخرين خارج أسرتك.

 

  معلومات للمخالطين لك بشكل مباشر 

 بشكل مباشر؟ ما المقصود بمخالط لك  
ل ، غرفة انتظار بالعيادة،   ز " هو أي شخص يشارك نفس المحيط الداخلي )عل سبيل المثال، المنز "المخالط بشكل مباشر

ة  15لمدة إجمالية تراكمية تبلغ  الطائرة(، ة الُمعدية.   24دقيقة أو أكير خالل فير   48أنت تعتي  ُمعدًيا بداية من  ساعة أثناء الفير
ساعة/يومير  من إجراء   48بدء ظهور األعراض )بالنسبة لألفراد الذين ليس لديهم أعراض، يكون هذا قبل ساعة/يومير  قبل  

ة العزل.   الفحص( حتر انتهاء فير

 
ويجب   19-إيجابية، فيجب أن تخي  جميع المخالطير  لك بشكل مباشر أنهم تعرضوا لكوفيد 19-إذا كانت نتيجة فحص كوفيد
ي كوفيدعليهم اتباع اإلرشادات الخ ين لمصاب   .   19-اصة بـالمخالطير  المباشر

 

ي مواقع  
ين بشكل مباشر الذين يعيشون أو يعملون ف  ثمةاستبعاد من أعمال محددة أو إرشادات حول العزل للمخالطير  المباشر

ي يكون فيها انتقال العدوى مرتفًعا،   محددة عالية الخطورة. 
ان الموجودين  ويكون السكالمواقع عالية الخطورة هي أماكن التر

ي ذلك دخول المستشف  والمرض الشديد والوفاة.  تعد  19-معرضير  لخطر تبعات مرض كوفيد
المواقع التالية هي  األكير خطورة بما ف 

  مواقع عالية الخطورة: 

ئ الطواؤئ • يد وا و مالج   لتدفئة مراكز التي 

 مواقع الرعاية الصحية  •
 اإلصالحية المحلية ومراكز االحتجاز  المؤسسات •

دين  • ئ المشر  مالج 

 مواقع الرعاية طويلة األمد ومرافق رعاية الكبار وكبار السن  •

ي الحصول عىل مزيد من المعلومات  
إذا كان المخالطون لك بشكل مباشر يندرجون ضمن إحدى هذه الفئات أو إذا كنت ترغب ف 

ي مقاطعة سان دييجو، فراجع حول االستبعاد من العمل والحجر الص
أمر الحجر الصادر عن مسؤول الصحة العامة لمزيد من  حي ف 

 المعلومات. 
 

أكملوا سلسلتهم األولية أو تلقوا أحدث جرعة من  يعد االستبعاد من العمل أو الحجر الصحي غير مطلوب لألشخاص الذين 
ي الـ  19- اللقاح أو ثبتت إصابتهم بكوفيد

إذا كانوا يعانوا من نقص المناعة المعتدلة حتر الشديدة، فعليهم   يوًما الماضية.   90ف 
ي المجموعات الُمحددة أعاله.  جدول اللقاح واإلرشادات الخاصةاتباع 

ز
ز ف يلزمهم   المخالطون لك بشكل مباشر غنر المندرجير

  اتباع إرشادات الجمهور العام. 
 

ي كوفيدراجع  ،  19- إرشادات المخالطير  بشكل مباشر لمصاب  لمزيد من المعلومات.  إذا ظهرت أعراض عىل المخالطير  لك بشكل مباشر
لي لكوفيدعزل أنفسهم عىل الفور، واتباع  فيجب عليهم 

، واتصل بمقدم الرعاية  19-وإجراء فحص كوفيد، 19-تعليمات العزل المي  
 الصحية إذا كانوا بحاجة إل عناية طبية. 

 

ز بشكل مباشر   احتياطات للمخالطير
. يوىص بأن يتجنب الجميع مشاركة المحيط الداخىلي ذاته أثناء وج لي

ي عزل مي  
 ودك ف 

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/php/cooling-center.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.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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html?s_cid=11707:covid%20booster%20immunocompromised:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
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-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/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
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html


 6من  6صفحة 

 

 

 

 5/19/22تمت المراجعة في 

يجب أن يرتدي مقدمو الرعاية والمخالطين المباشرين بالمنزل قناع وجه وقفازات ُمعدة لالستخدام مرة واحدة إذا قاموا بتنظيف  
غرفتك أو حمامك أو مالمسة سوائل جسمك و/أو اإلفرازات )مثل العرق واللعاب والبلغم ومخاط األنف والقيء والبول أو 

يجب عليهم إزالة القفازات والتخلص منها أواًل وغسل أيديهم ثم إزالة أغطية الوجه والتخلص منها وغسل أيديهم مرة  اإلسهال(.
)إذا تم استخدام قناع وجه و/أو قفازات قابلة إلعادة االستخدام، فضع هذه األغراض مباشرة في الغسيل بعد االستخدام   أخرى.

 واتبع نفس الخطوات في إزالتها.(

لى المخالطين بشكل مباشر مراقبة حالتهم الصحية واالتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بهم إذا ظهرت عليهم أي يجب ع
 .19-أعراض وإعالمهم بأنهم كانوا مخالطين بشكل مباشر لمريض تم التأكد من إصابته بكوفيد

 

 للمزيد من المعلومات والموارد والتوجيه.  sd.com-www.coronavirusيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني  
في حال عدم توفر   إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بصحتك، يُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ين صحي، أو كنت بحاجة إلى المساعدة في العثور مقدم رعاية صحية متابع لحالتك، أو عدم االنضمام إلى تأم
 للحصول على المساعدة.   2-1-1على الموارد المجتمعية، فاتصل بالرقم 

 

 

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

