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:سوف تكون بحاجة إلى الحجر الصحي إذا كنت

Guidance for Quarantining if there is a COVID-
Positive Person in Household 02/04/2021

Tips

إرشادات للقيام بالحجر الصحي إذا لم تتمكن من : نصائح

في أسرتك  COVIDتجنُب شخص ُمصاب بفيروس 

المعيشية

وال يمكنك تجنُب التعامل معه، فيجب عليك تجنُب االتصال باألشخاص  COVID-19إذا كنت تعيش مع شخص ُمصاب بفيروس 

.خارج منزلك

10)يوًما من الحجر الصحي 14إلى 10يمكنك أن تتواجد بالقرب من آخرين بعد أن تكمل مدة  to 14 days of 
quarantine) والذي يبدأ بعد أن ينتهي الشخص الموجود في منزلك الُمصاب بفيروس ، COVID-19 من فترة العزل.

وس : ملحوظة ن بفير يمكن لألشخاص المصابير COVID-19  لي بعد مرور
ن أيام منذ ظهور األعراض ألول 10إنهاء العزل المين

ة  ، وذلك بعد مرور فير ي ن األعراض24مرة أو منذ تاري    خ االختبار اإليجاب  .ساعة عىل األقل بدون حىم، وتحسُّ

:على سبيل المثال

، الذي ثبت ن ت يقوم أليكس برعاية روبير
وس  )إصابته بالفير tested positive) 

ي األول من يناير 
سيتم ((. 0)اليوم صفر )فن

خروج روبن من العزل ويمكنه العودة إل 
ي 
.يناير12العمل فن

يجب أن يبدأ أليكس دورة حجر صحي 
)جديدة  a new quarantine cycle)  ي

فن
يمكن أن يعود أليكس إل العمل . يناير12
ي 
أو ( أيام10الحجر الصحي لمدة )يناير 22فن

(.يوًما14الحجر الصحي لمدة )يناير 26

أيام على األقل بعد أن يكمل الشخص الُمصاب بفيروس 10يجب عليك القيام بالحجر الصحي لمدة  COVID-19 
.أيام من العزل10في أسرتك المعيشية مدة 

يوًما وهي مطلوبة إذا كنت على اتصال بشكل منتظم بأشخاص 14يُفضل أن تكون فترة الحجر الصحي 

)معرضين لخطر كبير لإلصابة بمرض شديد  high risk for severe disease).

مع ( close contact)تعيش في منزل ال يمكنك فيه تجنب االتصال الوثيق •

.COVID-19شخص ُمصاب بفيروس 

.COVID-19تقدم الرعاية المباشرة لشخص ُمصاب بفيروس •

.COVID-19ليس لديك غرفة نوم منفصلة لعزل الشخص الُمصاب بفيروس •

أقدام 6ة تعيش في أماكن ُمغلقة أو ضيقة حيث ال يمكنك الحفاظ على مساف•

.COVID-19بعيداً عن الشخص المصاب بفيروس 


