
 . اطلبوا المساعدة مبكرًا.19-للمعاناة من مضاعفات أكثر خطورة من فيروس كوفيدة كثر عرضأ، بغض النظر عن أعمارهم، خطيرةكامنة الذين يعانون من حاالت طبية  ،كبار السن واألشخاصربما يكون * 

 19-خطوات إبطاء انتشار فيروس كوفيد

 ويستطيع االنتقال من شخص آلخر مرض ُيصيب الجهاز التنفسي 19-كوفيد
 .لمنع انتشار المرض وانتقاله إلى األفراد في منزلك ومجتمعك نحن نشجع المقيمين على اتباع هذه التعليمات

 .التنفسفي صعوبة  ، أوالسعال أو القشعريرة،درجة مئوية أو أعلى( أو  38فهرنهايت/  100.4) الحمىقد تشمل  األعراض
 يوًما بعد اإلصابة بالمرض. 14-2خالل تتراوح اإلصابة من ظهور أعراض معتدلة إلى اإلعياء الشديد والموت. قد تظهر األعراض على الشخص 

 ./testing/symptoms.html-ncov/symptoms-2019www.cdc.gov/coronavirus لمعرفة األعراض األخرى المحتملة، يرجى زيارة:
 

 ضإذا تواصلت عن قرب مع شخص مري إيجابية... اختباركأو نتيجة إذا كنت مريًضا 
 تجنب التواصل مع اآلخرين، وال تشارك أغراضك الشخصية مع أي أحد، ابق في المنزل .

 واستخدم إن أمكن غرفة نوم منفصلة تحتوي على حمام.
 من فيروس . ابق على اتصال مع طبيبك. يعاني معظم المصابين راقب حالتك الصحية

 *في المنزل دون رعاية طبية.منه ويمكنهم التعافي إعياء معتدل من  19-كوفيد

 اتصل قبل الحصول على الرعاية الطبية. ―

اطلب الرعاية الطبية على الفور إذا شعرت بصعوبة في التنفس، أو بضيق أو  ―
ألم في منطقة الصدر، أو االرتباك، أو تغير لون الوجه أو الشفاه إلى اللون 

 .911اتصل برقم ألزرق. ا
 شخاص آخرين.أل مخالًطايغطي األنف والفم عندما تكون  ارتد قناًعا 
 باستخدام منديل او بالجزء الداخلي من مرفق يديك. قم بتغطية فمك عند العطس أو السعال 
 ثانية على األقل. 20بالصابون والماء الدافئ لمدة  اغسل يديك كثيًرا 
  بكثرة وتطهيرها كل يوم. األسطح المستخدمةقم بتنظيف 
  بدون تناول أي أدوية(  ساعة على زوال الحمى منك 24ال تخرج من منزلك إال بعد مرور(

 .أو نتيجة اختبارك إيجابيةأيام على األقل من ظهور األعراض عليك  10ومرور 
  24. تحدث مع كل شخص تواصل معك، خالل عن قربالمتواصلين معك أخبر األفراد 

أقدام عندما كنت  6مسافة ال تزيد عن  بعد علىوأنت  دقيقة أو أكثر 15لمدة ساعة، 
أو  ساعة قبل ظهور األعراض عليك 48مصاًبا، ويشمل ذلك من تواصلوا معك خالل آخر 

 يوًما. 14. أخبرهم أن يظلوا في المنزل لمدة نتيجة اختبارك إيجابية

  ألن آخر لحصول على الرعاية الطبية( الخروج ل)باستثناء  يوًما 14ابق في المنزل لمدة
تواصل لك مع اآلخرين كان مع شخص مصاب بالمرض. تجنب التواصل مع اآلخرين حتى 
ولو كنت تشعر أنك بخير. وال تشارك أغراضك الشخصية مع أي أحد، واستخدم إن أمكن 

 غرفة نوم منفصلة تحتوي على حمام.

 وثيق بالشخص المريضال كاتصال أيام بعد 7إلى  5فترة من  في غضون اخضع للفحص. 
 شخاص آخرينأل مخالًطايغطي األنف والفم عندما تكون  ارتد قناًعا. 
 قم بقياس درجة حرارة جسمك باستخدام جهاز ميزان الحرارة )الترمومتر(  .راقب حالتك الصحية

 مرتين في اليوم الواحد، وراقب ظهور حمى أو سعال.
  أقدام على األقل(. 6) اآلخرينحافظ على مسافة بينك وبين األشخاص 
 باستخدام منديل او بالجزء الداخلي من مرفق يديك. قم بتغطية فمك عند العطس أو السعال 
 ثانية على األقل. 20بالصابون والماء الدافئ لمدة  اغسل يديك كثيًرا 
  األسطح المستخدمة بكثرة وتطهيرها كل يوم.قم بتنظيف 

 حافظ على مسافة بينك وبين األشخاص اآلخرين، و ، ابق في منزلك، إذا أصبت بالمرض
ذي يحمل . اتبع التعليمات الواردة في القسم الالذين يتواصلون معك عن قربوأخبر األفراد 

 ".أو نتيجة اختبارك إيجابيةإذا كنت مريًضا عنوان " 

  24تحدث مع كل شخص تواصل معك، خالل . األفراد المتواصلين معك عن قربأخبر 
أقدام عندما كنت  6دقيقة أو أكثر وأنت على بعد مسافة ال تزيد عن  15 لمدةساعة، 

أو  ساعة قبل ظهور األعراض عليك 48مصاًبا، ويشمل ذلك من تواصلوا معك خالل آخر 
 يوًما. 14أخبرهم أن يظلوا في المنزل لمدة  .نتيجة اختبارك إيجابية

 

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


 

 19-والحديث معهم حول فيروس كوفيد األفراد المتواصلين معك عن قربكيفية تحديد 
 أقدام عندما كنت مصاًبا. 6دقيقة أو أكثر وأنت على بعد مسافة ال تزيد عن  15لمدة ساعة،  24خالل فترة  ،، الذين تواصلوا معكناآلخريتنبه وتحذر ، فمن المهم أن 19-فيروس كوفيدب كنت مصاًباإذا 

 والحديث معهم األفراد المتواصلين معك عن قربتحديد سوف تساعدك الخطوات الواردة أدناه في 

 )الوقت( ______________ )التاريخ( ______________ )اليوم( ________________ :)أو نتيجة اختبارك إيجابية( بتوثيق اليوم والتاريخ والوقت الذي بدأ فيه ظهور األعراض عليكقم  .1
       

 )الوقت( ______________ )التاريخ( ______________ )اليوم( ________________ اطرح يومين       
 الواردتين أدناه. 3و 2استخدم هذا التاريخ/ الوقت لتحديد في الخطوتين  

 (ساعة قبل بدء ظهور األعراض عليك 48خالل آخر الذين تواصلت معهم بما يشمل األفراد ) اكتب أسماء كل األفراد في أسرتك منذ أن أصبحت مصاًبا: .2
______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ 

أو نتيجة  ساعة قبل بدء ظهور األعراض عليك 48معهم خالل آخر  األفراد الذين تواصلتوكذلك ، اقدام 6وأنت على بعد مسافة  دقيقة أو أكثر 15ساعة، لمدة  24، خالل تواصلوا معكالذين األفراد )أخبر األفراد اآلخرين المتواصلين معك عن قرب:  .3
 (اختبارك إيجابية

 _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ أو المدرسة: في العمل
 _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ :في سيارة

 _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ :في منزلك أو بالقرب منه
 _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ :في أماكن أخرى 

     

 أخبر األفراد المتواصلين معك عن قرب

اتصل باألفراد المتواصلين معك عن قرب وأخبرهم أنك مريض. إن مشاركتك لهذه المعلومات مع اآلخرين 
 ستحد من انتشار المرض.

 نموذج نصي:
)فيروس كورونا(. أنا أتصل بك ألنه ربما  19-كوفيد مرحًبا، لقد تم تشخيصي كمصاب بفيروس"

تعرضت للفيروس عندما تقابلنا. يستطيع معظم األفراد، الذين أصابوا بالمرض، التعافي والشفاء من هذا 
 المرض في منزلهم. توصيك وزارة الصحة باتباع اإلجراءات التالية:"

  ألن آخر  على الرعاية الطبية()باستثناء الخروج للحصول  يوًما 14ابق في المنزل لمدة
تواصل لك مع اآلخرين كان مع شخص مصاب بالمرض. تجنب التواصل مع اآلخرين 
حتى ولو كنت تشعر أنك بخير. وال تشارك أغراضك الشخصية مع أي أحد، واستخدم إن 

 أمكن غرفة نوم منفصلة تحتوي على حمام.

 من فيروس معظم المصابين . ابق على اتصال مع طبيبك. يعاني راقب حالتك الصحية
 *في المنزل دون رعاية طبية.منه ويمكنهم التعافي إعياء معتدل من  19-كوفيد

 اتصل قبل الحصول على الرعاية الطبية. ―

اطلب الرعاية الطبية على الفور إذا شعرت بصعوبة في التنفس، أو بضيق  ―
اه إلى أو ألم في منطقة الصدر، أو االرتباك، أو تغير لون الوجه أو الشف

 .911اتصل برقم اللون األزرق. 

 وثيقال كاتصال بعد أيام 7 إلى 5 من فترة غضون في للفحص اخضع ―
 .المريض بالشخص

 مع أشخاص آخرين.مخالًطا يغطي األنف والفم عندما تكون رتد قناع ا 
 أقدام على األقل(. 6) حافظ على مسافة بينك وبين األشخاص اآلخرين 
 باستخدام منديل او بالجزء الداخلي من مرفق يديك. أو السعال قم بتغطية فمك عند العطس 
 ثانية على األقل. 20بالصابون والماء الدافئ لمدة  اغسل يديك كثيًرا 
  األسطح المستخدمة بكثرة وتطهيرها كل يوم.قم بتنظيف 

  حافظ على مسافة بينك وبين األشخاص اآلخرين.إذا أصبت بالمرض، ابق في منزلك، و 

  دقيقة أو أكثر وأنت على بعد مسافة ال تزيد  15لمدة ساعة،  24خالل فترة  ،الذين تواصلوا معك. األفراد اآلخرين إذا أصبت بالمرضأخبر
. أو نتيجة اختبارك إيجابية ساعة قبل ظهور األعراض عليك 48، ويشمل ذلك من تواصلوا معك خالل آخر أقدام عندما كنت مصاًبا 6عن 

 يوًما. إذا أصبت بالمرض، اتصل بطبيبك أو مقدم خدمة الرعاية الصحية لك، وأخبرهم أنك تواصلت  14ي المنزل لمدة أخبرهم أن يظلوا ف

لمعرفة مزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع اإللكتروني:   
www.arlingtonva.us 

  .703-228-7999أسئلة؟ اتصل بنا على هل لديك 
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