إرشادات حول التماس المباشر

كوفيد19-

ر
مباش؟
هل أنت يف تماس

تعتب ف تماس ر
مباش إذا كنت تتشارك الهواء نفسه يف مكان مغلق مع شخص مصاب بمرض كوفيد 19-لمدة
ر ي
ر
 15دقيقة أو أكب يف غضون  24ساعة.
إذا كنت معرضا ًلإلصابةبمرض كوفيد( 19-التماس

إجراءات لحماية اآلخرين

المباشر)
•

فيد ، 19-فليس عليك
في حالتعرضتلشخص مصاببمرضكو
أنتقومبالحجر الصحي .ولكن ،إذا ظهرت عليك أعراض
فور وقمبإجراء اختبار مرض
فسك على ال
المرض،فأعزل ن
فيد ! 19-
كو

•
•

فسهلمدة  15دقيقة
التعرضيعني مشاركة الهواء الداخلي ن
إجم االفي غضون  24ساعة .مثال3 :لقاءات مختلفة،بمدة 5
دقائقلكل منهايعنيتعرضلمدة  15دقيقة).
فيروس
فيد ، 19-يمكنك البدءفي نشر ال
إن كنت مصاب ا ًبمرضكو
قبليومين من الشعوربأي أعراض مثل السعال أو ألم الحلق أو
اإلسهال أو التعب أو الصداع (أويومينقبل االختبار اإليجابي،
إذالمتشعربالمرضأبدا).

•

قمبإجراء اختبار مرض كوفيد 19-خالل  3إلى  5أيام من التعرضله.
ارتد كمامة مناسبة عند االقتراب من اآلخرين وذلك لمدةعشرة أيام،
خاصةفي األماكن المغلقة.
راقب ظ هور أعراض كوفيد 19-عليكلمدةعشرة أيام.
• إذا ظ هرت عليك األعراض ،الزم المنزل وابتعد عن اآلخرين
تىتتمكن من إجراء اختبار مرض كوفيد . 19-إذا كان االختبار
ح
األولسالبا،فانتظر من  24إلى 48ساعة وقمباختبار آخر ألن
تينتيجة
ألشخاص الذينيعانون من مرض كوفيد 19-التأ
بعض ا
فور.
اختبار هم إيجابية على ال
• إذاكان اختبار كوفيد 19-إيجابيا،فاتبع إرشادات العزل:
https://bit.ly/AC-C19
يشون أويعملون أويزورون أماكن عالية
ينبغيلألشخاص الذينيع
تشار مرض كوفيد 19-أو المتواجدينضمنفئاتسكانية
المخاطر الن
لسجون ،و مالجئ
فة (علىسبيل المثال :دور التمريض ،وا
ضعي
نشأة.
المشردين) أنيتبعوا إرشادات إضافية من ال م

ً
الصح ،احرص عىل تجنب األشخاص المعرضي بدرجة خطورة عالية لإلصابة بمرض كوفيد 19-لمدة 10
مالحظة  :رغم أنك لست ملزما بالحجر
ي
يوما مثل :كبار السن ،األشخاص الذين يتعايشون مع ظروف مرضية مزمنة ،واألشخاص الذين يعانون من حاالت تضعف نظام المناعة لديهم،
واألشخاص غب الملقحي .يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات/الموارد عىل الموقع https://bit.ly/AC-C19

يرج زيارةwww.bit.ly/Vx-Eligible:
للحصول عىل معلومات حول اللقاحات أو األهلية للجرعات المعززة ،ر

إرشادات ارتداء الكمامة :

إن ارتداء كمامة مناسبة لمدة  10يوما بعد التعرض يعد أمرا ضوريا لحماية اآلخرين.
يرج الرجوع إىل هذا الرابط:
للحصول عىل معلومات حول كيفية استخدام الكمامة بالفاعلية المثىل ،ر
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101

www.acphd.org
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