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 بالكامل
ً
:و* عليك أن تقوم بالحجر الصحي إذا لم تكن ملقحا

، أو19-تعيش في منزل ال يمكنك فيه تجنب التماس المباشر مع شخص مصاب بكوفيد•

.19-تقدم رعاية مباشرة لشخص مصاب بكوفيد•

ي حال وجود شخص مصاب بكوفيد
 
-إرشادات حول العزل ف

ل19 ي المن  
 
.ف

12-08  /
2021

:نصائح

ش مع أو إرشادات تتعلق بالحجر الصحي إذا كنت غير ملقح وتعي

19-تعتني  بشخص يعاني من كوفيد

لي بعد مرور 19-يمكن لألشخاص المصابي   بكوفيد**
أيام منذ ظهرت األعراض ألول مرة أو منذ نتيجة االختبار اإليجابية، 10إنهاء العزل المن  

.ساعة من دون حىم، مع تحسن األعراض24بمرور عىل األقل 

ام بالحجر الصحي لمدة  ز أيام 10مدة 19-أن يكمل الشخص المصاب بكوفيدبعد أيام عىل األقل 7يجب عليك االلت 

.0هو اليوممن التعرض يعتنر اليوم األخن  .من العزل

ل لمدة • ي المن  
 
ي اليوم الخامس فما فوق19-أيام إذا كانت تنيجة اختبارك لكوفيد7يجب أن تبقى ف

 
  وتم اجراءه ف

ً
إذا كانت نتيجة .سلبية

ي من أي من أعراض كوفيد
، أو إذا كنت تعان 

ً
عىل الفور واالتصال بموفر الرعاية ** ، فيجب عليك القيام بالعزل19-اختبارك إيجابية

.الصحية أو قسم الصحة العامة للحصول عىل إرشادات حول العزل

19-يوما بعد التعرض  إذا لم تُصب بكوفيد10يجب أن تبقى في المنزل لمدة •

.لجميع من هم في تماس مباشر19-يوصى بإجراء اختبار كوفيد.االختبار

ل لمدة • ي المن  
 
يوما بعد التعرض إذا كنت بشكل منتظم 14يجب أن تبقى ف

ي تماس مباشر مع األشخاص المعرضي   لمخاطر عاليٍة من اإلصابة بمرض كوفيد
 
.الشديد19-ف

:يعتنر األشخاص ملقحي   بالكامل*
، مثل لقاحات فايزر أو مودرنا، أو• ي سلسلة لقاح مكونة من جرعتي  

 
بعد أسبوعي   من الجرعة الثانية ف

أسبوعي   بعد لقاح مكون من جرعة واحدة، مثل لقاح ج اند ج•

خاص وال يمكنك تجنب التفاعل معه، فينبغي عليك تجنب التماس مع األش19-إذا كنت تعيش مع أو تعتني بشخص مصاب بكوفيد

.خارج منزلك

على سبيل المثال

/ يناير1ةً في يعتني أليكس بروبن ، والتي كانت نتيجة اختبارها إيجابي

ينما يجب على أليكس القيام بالحجر الصحي ب(.0يوم )كانون الثاني   

.كانون الثاني / يناير12تخرج روبن من العزل في .روبن في العزل

كانون / يناير12يجب أن يبدأ أليكس دورة حجر صحي جديدة في 

كانون الثاني / يناير19يمكن أن ينهي أليكس الحجر الصحي في الثاني

الحجر )كانون الثاني  / يناير 22أو ( أيام7الحجر الصحي لمدة )

دة الحجر الصحي لم)كانون الثاني  / يناير 26أو ( يوما10الصحي لمدة 

(.يوما14


