
 )19مقاطعة أرلينغتون: خطوات تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 

 2020ديسمبر/كانون األول  17تم آخر تحديث في 

 )19المختبرات ومؤسسات الرعاية الصحية دائرة الصحة عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد  إبالغ  )1

 
بعد تلقي هذه . و)19بفيروس كورونا المستجد (كوفيد  حاالت اإلصابةتقوم المختبرات ومؤسسات الرعاية الصحية بإبالغ دائرة الصحة عن 

). 19البالغات، تبدأ مقاطعة أرلينغتون عملية تسمى "تتبع المخالطين". ال تجري دائرة الصحة فحص الكشف فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
coronavirus-19-https://health.arlingtonva.us/covid-للحصول على معلومات عن إجراء الفحص، تفضل بزيارة: 

testing-19-updates/covid . 
 مقابلة المصابين )2

 

 )) وتساله عما يلي: 19تتواصل مقاطعة أرلينغتون مع المصاب (الشخص الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
 األعراض التي لديه ومتى بدأت. •
اض وحتى توقفه ساعة قبل بدء األعر 48ساعة (بدًءا من  24دقيقة أو أكثر خالل  15أقدام منه أو أقل لمدة  6األشخاص الذين كانوا على بُعد  •

 للمصاب. المخالطون المباشرونعن مخالطة اآلخرين). وهؤالء هم 
 منها مسبقًا). يالتي يعاناألخرى أكثر عرضة لإلصابة بالمرض الشديد (مثل األمراض  األمور التي قد تجعله •
العدوى لآلخرين (مثل المخالطة المباشرة والعيش مع أشخاص آخرين واالستخدام المشترك ألواني الطعام  األمور التي تزيد من احتمال نقله •

 والمهنة).

 تقديم النصح للمصاب )3

 

 ينصح موظفو مقاطعة أرلينغتون المصاب بما يلي:
 عدم مخالطة اآلخرين (فترة العزل) حتى يزول احتمال انتقال المرض منه إليهم. •
 اتباع إرشادات تنظيف المنزل والنظافة الشخصية (مثل غسل اليدين).  •
 ).19مراقبة أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد  •
 ) باستخدام األدوية المعروفة التي ال تحتاج إلى وصفة طبية. 19معالجة األعراض البسيطة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد  •
 السعي بشكل آمن للحصول على رعاية من مقدم خدمات رعاية صحية (عن طريق االتصال مسبقًا) في حالة تفاقم األعراض. •
 وبينهم. هأقدام على األقل بين 6وجود قرب أشخاص آخرين والحفاظ على مسافة لارتداء كمامة عند وجود ضرورة ل •

 مقابلة المخالطين المباشرين للمصاب )4

 

ويخبرهم الموظفون أنهم خالطوا مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،تتواصل مقاطعة أرلينغتون مع المخالطين المباشرين للمصاببعد ذلك، 
 على ما يلي:  . ويعتمد تقييم احتمال اإلصابة) ويقيّمون احتمال إصابتهم بالمرض19
المخالط يقضي وقتًا طويًال على مقربة من المصاب فهذا يزيد من احتمال مدة مخالطة المصاب ومدى القرب منه (على سبيل المثال، إذا كان  •

 إصابته).
 نوع المخالطة مع المصاب (على سبيل المثال، كثرة المالمسة الجسدية مع المصاب أو لمس سوائل جسمه تزيد من إصابة المخالط بالمرض). •
 أي عوامل إضافية مثل مهنة المصاب. •

 المباشرين للمصاب تقديم النصح للمخالطين )5

 

 بعد تقييم احتمال اإلصابة، ينصح الموظفون المخالط المباشر بما يلي: 
 .)فترة الحجر الصحييوًما اعتباًرا من آخر يوم خالط فيه المصاب بشكل مباشر ( 14البقاء في المنزل لمدة  •
 اتباع إرشادات تنظيف المنزل والنظافة الشخصية (مثل غسل اليدين). •
 ).19مؤشرات وأعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد مراقبة  •
 ) باستخدام األدوية المعروفة التي ال تحتاج إلى وصفة طبية. 19معالجة األعراض البسيطة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد  •
 ة تفاقم األعراض.السعي بشكل آمن للحصول على رعاية من مقدم خدمات رعاية صحية (عن طريق االتصال مسبقًا) في حال •
 وبينهم. هأقدام على األقل بين 6قرب أشخاص آخرين والحفاظ على مسافة وجود للارتداء كمامة عند وجود ضرورة  •

 متابعة وضع المصابين والمخالطين المباشرين الذين يكون احتمال إصابتهم بالمرض كبيًرا )6

 

 المباشرين الذين يكون احتمال إصابتهم بالمرض كبيًرا ويقومون بما يلي:  يتواصل الموظفون بانتظام مع المصابين والمخالطين 
 سؤالهم عما إذا كانت األعراض لديهم قد تحسنت أو ازدادت سوًءا أو انتهت.   •
 معرفة المشاكل التي يواجهونها أثناء بقائهم معزولين عن اآلخرين.  •
 عرض توفير موارد لدعمهم. •
 الصحي أو العزل.تقييم جاهزيتهم إلنهاء الحجر  •

 إنهاء القيود )7
يقيّم الموظفون الوقت المناسب إلنهاء العزل أو الحجر الصحي. ويعتمد ذلك على طول مدة العزل أو الحجر الصحي ووقت انتهاء األعراض  

 وعوامل أخرى.  

 للحصول على مزيد من المعلومات حول تتبع المخالطين األسئلة المتكررةيرجى االطالع على 

https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
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