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 2019-تعليمات العزل المنزلي والحجر الصح��������بين بعدوى فيروس كورونا
(COVID-19هم  رب( خالطين عن ق  )الم   أو ات���هم الوثيقة المعيشية ( وأسر

Home Isolation and Quarantine Instructions for People with  
Coronavirus-2019 (COVID-19) Infection and Their Household  

or Close Contacts 
Updated February 19, 2021 

 
 الفرق بين العزل والحجر الصحي؟هو ما 
 

بعيداً عن   عليه عراض��دون ظهور  COVID-19فيروس كان اختباره إيجابياً لبقي الشخص المريض أو الذي ي  ( Isolation)العزل  .1
عزل ال ، فأنت تخضع �مر COVID-19من الطبيب لعدوى أو تشخيص  ،منزله. إذا كان لديك تأكيد معمليداخل ��ين، حتى في ا

 . quarantine-19.acgov.org/isolation-https://covid: الموقع مسؤول الصحة علىالصادر عن 
 

بعيًدا عن   COVID-19 عدوىالشخص الذي كان على اتصال وثيق مع شخص مصاب ب بقي( ي  QUARANTINEالحجر الصحي ) .2
، فأنت تخضع �مر COVID-19  فيروسأو كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب ب  المعيشية ا��ين. إذا كنت أحد أفراد ا��رة

 . quarantine-19.acgov.org/isolation-https://covid :على الموقعالصحة مسؤول الصادر عن الحجر الصحي  
 

الذين يتم اختبارهم كجزء من ا��تبار الروتيني في مكان و الذين��تظهر عليهم ا�عراضبالنسبة للموظفين وموظفي الرعاية الصحية  .3
ي شخص تم �، يلزم العزل �ي نتيجة اختبار إيجابية ولكنالعزل أثناء انتظار نتائج ا��تبار. والقيام بالعمل، فليس من الضروري  

. COVID-19شتباه في ظهور أعراض اختباره بسبب ا�

https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
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 ( Home Isolation)  تعليمات العزل المنزلي 
لعزل المنزلي لمنع انتشار المرض. إذا كانت نتيجة ا��تبار لخطوات هذه ال، فيجب عليك اتباع COVID-19 عدوىإذا تم تشخيص إصابتك ب

ة منا، من  . إذا تم اختبارك بسبب  خالطين(ت )الم  �تصا�ل، لمعرفة ما تشعر به و��راء تتبع ةالصحة المحليإدارة إيجابية، فقد تتلقى مكالم
ل هذه حتى تنتظر نتائج ا�ختبار، فاتبع تعليمكنت و COVID-19ا��تباه في ظهور أعراض   نتائج ا��تبار. تصلك ات العز

 
 ابق في المنزل حتى تتعافى 

 
ويمكن أن يتحسنوا م���ل   (mild illness) من مرض خفيف COVID-19 فيروسيعاني معظم ا���ص المصابين بوف س •

عاًما أو أكبر، أو حامً�، أو تعاني   65الرعاية المنزلية المناسبة دون الحاجة إلى زيارة مقدم الرعاية الصحية. إذا كنت تبلغ من العمر 
 مرض أو ،(lung disease) أو أمراض الرئة  ،(asthma) أو الربو ،(heart disease) من حالة صحية مثل أمراض القلب

هاز المناعة  ،(kidney disease) أو أمراض الكلى  ،(diabetes) السكري ،  (weakened immune system) أو ضعف ج
 �صابة بأمراض أو مضاعفات أكثر خطورة.لخطورة ا (higher risk) فأنت أكثر عرضة

ة.  ، أو المدرسة ،����إلى العمل •  أو ا�ماكن العام
أن الحمى قد   هنا يعني يوم واحد على ا�قل بعد التعافي. التعافيوأيام على ا�قل بعد إصابتك بالمرض  10 مرور ابق في المنزل حتى •

)تيلينول أو  Ibuprofen® أو Tylenol)على سبيل المثال، حرارة ساعة دون استخدام ا�دوية الخافضة لل 24اختفت لمدة 
 ق التنفس، إلخ( قد تحسنت. وضي ،( وأن ����)على سبيل المثال، السعالبروفين(
o  على سبيل المثال، إذا بدأت تشعر بالمرض منCOVID-19  يناير،   11عزل حتى المن يناير، فستبقى في ( 1)في ا��ل

 شعر بتحسن. تيناير، طالما أنك لم تعد تعاني من الحمى و 12وستكون قادًرا على العودة إلى العمل أو المدرسة في 
-COVID عدوى، الفيروس المسبب لSARS-CoV-2 فيروسولكن كان لديك اختبار إيجابي ل ،على ا����صاب بالمرض إذا لم ت •

 أيام على ��ل بعد تاريخ ا��تبار.  10، ابق في المنزل لمدة  19
اتباع  " ويجب عليهم (close contacts) وثيقة تي عتبر ا�شخاص في منزلك، وشركائك الحميمون، ومقدمو الرعاية "اتصا� •

هذا ا��اص الذين كانوا على اتصال وثيق بك (Home Quarantine Instructions)  تعليمات الحجر الصحي المنزلي . يشمل 
هذه الوثيقة معهم. لمزيد من المعلومات حول من يعتبر  قمت با�عراض حتى  ظهور ساعة قبل بدء 48لمدة  عزل نفسك. يرجى مشاركة 

quarantine/close-assets/docs/isolation-19.acgov.org/covid19-https://covid- الموقع: ، تفضل بزيارةاتصال وثيق
2020.10.12.pdf-ara-infographic-contact 

 
 فصل نفسك عن��خرين؟تستطع ماذا لو لم 

 
يحتاج إلى بدء دورة حجر صحي جديدة من اليوم  وف ، سالرعايةبالقائم أي����يزال على اتصال وثيق، على سبيل المثال،  •

ك هو ال، أو من اليوم ا��ير الذي كنت فيه في كعلى اتصال وثيق بفيه ا��ير الذي كان   عزل. يعتبر اليوم ا��ير الذي تواصلوا فيه مع
هاء الحجر الصحي بعد اليوم0اليوم   . 10 ، ويمكنهم إن

o  فسيغادر  من يناير، ( 1)ا��ل اليوم في كانت نتيجة اختباره إيجابية روبن، الذي يقوم برعاية على سبيل المثال، إذا كان أليكس
يناير ويمكنه  12يناير. يجب أن يبدأ أليكس دورة حجر صحي جديدة في  12بن العزل ويمكنه العودة إلى العمل في رو

ذهاب إلى العمل في    يناير. 22ال

اتصال%20وثيق
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/close-contact-infographic-ara-2020.10.12.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/close-contact-infographic-ara-2020.10.12.pdf
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 long) ذلك ا��خاص الذين يعملون في مرافق الرعاية طويلة ا�جلويشمل هل هناك اعتبارات خاصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية،  
term care facilities) (LTCFمثل دور رعاية المسنين ) (nursing homes)  الرعاية الدائمة )أو مرافقassisted living 

facilities) ؟ 
 

طوال الليل في  مكثوا الذين إلى خطيرة )على سبيل المثال، شديدة في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من أمراض لين لعامبالنسبة ل
لل���يخضعون الذين )على سبيل المثال،   (severely immunocompromised) المستشفى( أو الذين يعانون من نقص المناعة الشديد

يوًما بعد ظهور ا�عراض �ول مرة قبل العودة   20ا�نتظار لمدة تصل إلى  يجب عليهم ف(، (undergoing chemotherapy) الكيميائي
إدارة الصحة  ) ACPHD (Alameda County Public Health Departmentإلى العمل. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو 

هذه الفئة ولديك أسئلة حول المدة التي تحتاجها للبقاء في  تحت للحصول على إرشادات إضافية إذا كنت تندرج ( (Alameda بمقاطعة ةالعام
 عزل. ال
 

 ؟ COVID-19هل يمكن لشخص أن يصاب بعدوى ثانية من 
 

ن هذا نادر جًدا، خاصة إذا مر -COVID  عدوىيوًما منذ ظهور ا�عراض ا�ولى ل 90أقل من  ت فترةمن الممكن أن تصاب بعدوى ثانية، لك
 .في المرة ا��لىإيجابية  COVID-19كانت نتيجة اختبار  منذ أو  19

 
مقدم الرعاية  مع، فمن���ضل التحدث (new symptoms)ليك أعراض جديدة عوظهرت  COVID-19إذا تعافيت من عدوى  •

يوًما منذ أن بدأت ا�عراض  90أكثر من  ت فترةإذا مر  ، خاصةً (new test)الخدمة بإجراء اختبار جديد مقدم  الصحية. قد يوصي 
 كانت نتيجة اختبارك إيجابية. منذ ا��ى أو

منذ يوًما منذ ظهور ا�عراض ا�ولى أو  90ولكن كانت لديك نتيجة اختبار إيجابية في غضون  ،إذا لم تكن لديك أي أعراض جديدة •
هم على اتصال وثيق بك للعزل، ��يحتاج ا���ص فأنت لست بحاجة  ، COVID-19 فيروسا��تبار ا�يجابي ل الحجر  إلىالذين 

 ظهرت عليك ا�عراض. الصحي. تأكد من مراقبة نفسك ومراجعة مقدم الرعاية الصحية إذا 
 

 في الماضي؟  COVID-19عدوى  بأ صبت قد حتى لو كنت  ،التطعيم أحصل على هل يجب أن 
 

��، فيجب عليك ا�نتظار إيجابية SARS-CoV-2 الفيروس نتيجة اختبارإذا كانت أو   COVID-19 بعدوى حاليًانت م صاب إذا ك •
  90لديك أعراض( وحتى تنتهي من فترة العزل. يمكنك اختيار ا�نتظار حتى بعد ا�عراض )إذا كانت تزول حتى تحصل على التطعيم 

هذا ليس مطلوبًا.  يوًما لتلقي التطعيم، لكن 
ه�ً للقيام بذلك، الحصول على في الماضي،���يزال يتعين عليك  COVID-19 عدوىإذا كنت قد أصبت ب • التطعيم عندما تكون مؤ

 ى ستستمر المناعة الناتجة عن العدوى. نظًرا �نه من غير الواضح إلى مت
ة الجسام  ��بتم ���و COVID-19عدوى بقد أصبت إذا كنت  • يوًما  90الـ في غضون فترة مضادة وحيدة النسيلة أو ��ما نقاه

 CDCتلقي التطعيم. يمكن العثور على إرشادات من متى يتعين عليك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول مع الماضية، فتحدث 
 . ncov/vaccines/faq.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 الموقع: على

 
 المنزلي الصحي تعليمات الحجر 

 
  48ذلك ا�تصال لمدة  يشمل ) COVID-19 ه بعدوىأو كنت على اتصال وثيق بشخص تم تشخيص ا���المعيشيةإذا كنت تعيش في نفس 

الحجر الصحي  الخاصة بخطوات هذه ال(، فيجب عليك اتباع (self-isolated) بالعزل الذاتي يقومواحتى و ساعة قبل ظهور أي أعراض 
يوًما. من الضروري   14يوًما، لذلك قد � تعرف ما إذا كنت مصابًا أم � لمدة تصل إلى  14إلى  2ا�عراض من المنزلي. قد يستغرق ظهور 

هذا الوقت لمنع انتقال العدوى المحتمل  إلى ا��ين. ة البقاء في المنزل ومراقبة صح���ل 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
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 ؟ ا  وثيق ما اتصا�   ا  ما الذي يجعل شخص 
 

دقيقة على���ل، بغض  15لمدة  COVID-19 عدوىأقدام من الشخص المصاب ب 6أقل من ا�تصال الوثيق يعني أنك كنت على بعد  •
 لمس سوائل الجسم أو���رازات دون استخدام ا��تياطات المناسبة.عند يرتدي غطاء للوجه، أو   اً من الشخصينالنظر عما إذا كان أي

اتصاً� وثيقًا اعتماًدا على شدة التعرض )على  الواحد  دقيقة أو أكثر في اليوم  15يمكن اعتبار حا��التعرض التراكمية التي تصل إلى  •
، هل كان لدى الشخص ����متعددة في مكان ضيق مع شخص مصاب بفيروس   (.لديه أعراض  COVID-19سبيل المثال

إلى بدء دورة حجر صحي جديدة من آخر  وف يكون بحاجة  ى سبيل المثال، القائم بالرعاية، سأي����يزال على اتصال وثيق، عل •
فيه  كان عزل. ي حتسب اليوم ا�خير الذي اليوم كان على اتصال وثيق بالمريض، أو من اليوم ا��ير الذي كان فيه المريض في 

هاء الحجر الصحي بعد اليوم 0اليوم على أنه بالمريض  على اتصال الشخص  . 10، ويمكن لهذا الشخص إن
o من  ( 1)ا��ل اليوم لفيروس في اختباره إيجابية لكانت نتيجة روبن، الذي يقوم برعاية  على سبيل المثال، إذا كان أليكس

ة حجر صحي جديدة في  يناير. يجب أن يبدأ أليكس دور 12روبن العزل ويمكنه العودة إلى العمل في  وف يغادر يناير، فس
ذهاب إلى العمل في  12  يناير. 22يناير ويمكنه ال

 
 أن تبقى في المنزل؟عليك كم من الوقت يجب 

 
حتسب . ي  COVID-19 عدوىأيام بعد آخر اتصال وثيق مع الشخص المصاب ب  10بالنسبة لمعظم ا��اص، يجب عليك البقاء في المنزل لمدة 

، ويمكنك مغادرة الحجر الصحي في  10إلى اليوم  1. يجب عليك البقاء في المنزل من اليوم 0اليوم  على أنه اليوم ا��ير من ا�تصال الوثيق 
 . 11اليوم 

 
 أيام؟ (10) ما هي ا���اءات من قاعدة العشرة

 
لخطر ا�صابة  ا�كثر عرضة  الفئات من يوًما إذا كانوا على اتصال وثيق بشكل منتظم مع شخص  14ا��اص في المنزل لمدة بقى يجب أن ي
بها ، أو إذا كانوا يعيشون أو يعملون في منشأة (2) شديد، مثل شخص مصاب بالسرطان أو داء السكري من النوع الثاني COVID-19بمرض 
 :(Congregate facilitiesالتي بها تجمعات ) . تشمل المرافق تجمعات
 ( LTCF) (Long-term care facilities)  مرافق الرعاية طويلة ا��ل •
 (Correctional facilities) المرافق ا���ية •
 (Single Room Occupancy (SRO) hotels)( SRO)مفردة غرفة إشغال الفنادق التي بها  •
 (Dormitories) المهاجع •
 (Shelters for unhoused persons) مأوى���اص الذين ليس لهم ��ئ  •

 
والعاملين في   ،قد يعود بعض العمال ا���يين إلى العمل في وقت مبكر. أثناء النقص الحاد في الموظفين، قد يعود موظفو الرعاية الصحية

ة والعاملين في الخدمة ا�جتماعية الذين لديهم اتصال روتيني وجًها لوجه مع العم�ء في نظام  ،الطوارئ أو   (welfare system) الطفلرفاه
 .اً سلبي( وكان 5بعد اليوم الخامس ) PCRجراء اختبار خضعوا �، طالما أنهم (7)إلى العمل بعد اليوم السابع  — الرعاية الدائمةفي مرافق 

 
acgov.org/isolation-https://covid.19-لمزيد من المعلومات على  ل  Alameda County COVID-19موقع الويب تفضل بزيارة 

quarantine#quarantine. 
  

https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine#quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine#quarantine
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 إلى الحجر الصحي؟  (vaccinated people) ا��خاص الذين تلقوا التطعيمهل يحتاج 
 

هم والذين تعرضوا لشخص مصاب بفيروس� ي طلب من ا�شخاص الذين تم   • الحجر القيام بمؤكد،  مشتبه به أو COVID-19 تطعيم
 الصحي إذا استوفوا جميع المعايير التالية: 

o هائية التطعيم أشهر منذ جرعة   3ولكن ليس أكثر من  ، ��لعلى  (2) نيأسبوع ورمر هائية التطعيم جرعة  تعني  –الن الن
تطعيم م فرد (، أو جرعة واحدة من Modernaأو  Pfizer تطعيم )مثل (2) في سلسلة من جرعتين( 2)الجرعة الثانية 

 جرعة. ال
 و

o  أعراض عدم ظهورCOVID-19  منذ آخر اتصال وثيق عليك 
  31على اتصال وثيق في   تمن يناير، وكان (1) ا��لاليوم في  تطعيم مودرناالثانية من  ةجرع الأليكس  تعلى سبيل المثال، إذا تلق •

ً  COVID-19كان اختباره فيما بعد لفيروس مارس بشخص  الحجر الصحي. ومع ذلك، يجب أن  القيام بحتاج أليكس إلى ت، فلن إيجابيا
عزل على الفور القيام بالأبريل. إذا ظهرت عليها أعرا���ل تلك الفترة، فعليها   12تستمر في مراقبة أعراض العدوى حتى 

 الرعاية الصحية. خدمة وا�تصال بمقدم 
 

 هل يجب أن تخضع ��ختبار؟
 

. يرجى م��ة أن نتيجة ا��تبار السلبية ��ل  ت الوثيقةفإننا نوصي باختبار ا�تصا�إذا كان بإمكانك الوصول إلى ا�ختبار بأمان،  •
أيام  10فترة يمكنك أن تصبح إيجابيًا في وقت �حق. يجب عليك البقاء في المنزل في الحجر الصحي ل لنأي���تعني أنه  10فترة 

 بأكملها. 
 

 ماذا لو ظهرت عليك ا���ض؟
 

الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق التنفس أو صعوبة التنفس، وا���، وآ�م الع���� الجسم،  COVID-19تشمل أعراض  •
 ا����الغثيان أو القيء، أو ا��هال. رشح ذوق أو الشم، والتهاب الحلق، واحتقان أو توالصداع، وفقدان حاسة ال

 
ويجب عليك اتباع تعليمات العزل المنزلي. تأكد من ا�تصال بمقدم الرعاية   COVID-19 عدوىصابًا بإذا ظهرت عليك أعراض، فقد تكون م  

  الصحية وإجراء ا��تبار إن أمكن. 
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 على�� الموجودين فيم طبقة الالقيود والمعلومات 
 والحجر الصحي  يعزل المنزلال

 
ذهب إلى العمل • ة. ،أو المدرسة ،ابق في المنز���ت  أو ا�ماكن العام
قدر ا�مكان وارتد غطاًء للوجه عند وجود ا�خرين. ابق في غرفة معينة وبعيًدا عن  على افصل نفسك عن ا��ين في منزلك  •

هم جًدا على ا��اص ا��ين في منزلك  لخطر ا�صابة بأمراض رضة ا�كثر ع  عن ا���ص أن تبقى بعيداً قدر ا�مكان. من الم
 خطيرة.

 استخدم حمام منفصل، إذا كان متاًحا. •
 م الطعام ل��ين.يتقد  ر أويتحضتقم ب�� •
 ��تسمح للزوار بدخول منزلك.  •
 أو مشاركة الركوب أو سيارات ا��� ،��تستخدم وسائل النقل العام •

 
 نتشار:��منع 

 
في سلة  الورقي ثم تخلص من المنديل  -وليس في يديك  -أو اعطس في كمك  ورقي السعال والعطس. غط فمك وأنفك بمنديلتغطية  •

 مه��ت مبطنة واغسل يديك على الفور. 
أو بعد  ،أنفكتنظيف أو  ،أو العطس  ،بعد السعال خاصةً  -ثانية على���ل  20بالماء والصابون لمدة  عناية اغسل يديك بشكل متكرر وب •

ذهاب إلى الحمام. يمكن استخدام معقم اليدين  كحول كحد أدنى بد�ً من الصابون والماء إذا  من ال٪ 62نسبة الكحول بعلى الذي يحتوي ال
 لم تكن ا��ي متسخة بشكل واضح. 

��ياء ا��ى مع ا���ص الفراش واأغطية و ،والمناشف ،وا��� ،وا�كواب ،تجنب مشاركة ا�دوات المنزلية.��تشارك ا��باق •
هذه  ، اغسلها جيًدا بالماء والصابون. يمكن غسل الغسيل في غسالة عادية بماء دافئ ومنظف؛ يمكن ا��ياءفي منزلك. بعد استخدام 

ها ليست ضرورية.  ،التبييضإضافة مادة   ولكن
، التي يتم لمسها كثيراً الطاو�ت" كل يوم. تشمل ا�سطح (high-touch) التي يتم لمسها كثيراً قم بتنظيف وتطهير جميع ا�سطح "  •

عد للتلفزيون،  تحكم عن ب  الهواتف، وأجهزة المراحيض، وال، و����ة(تركيبات البواب، و��، ومقابض السطح العلوي للطاو�تو
. أيًضا، قم  (bedside tablesأو  (nightstand) كومودينو)جانبية ال سريرال، وطاو��المناضدمفاتيح، والمفاتيح، ولوحات الو

أو المناديل، وفقًا لتعليمات  الرذاذ سوائل الجسم. استخدم أدوات التنظيف المنزلية والمطهراتيكون عليها بتنظيف وتعقيم أي أسطح قد 
 لصق المنتج.م  

 
 ممارسة الرعاية المنزلية:

 
 لتقليل الحم����م. ) Tylenolacetaminophen®( وتناول عقار ،الكثير من السوائلتناول و ،استرح •

 
o أعمارهم عن سنتين بدون وصفة طبية دون التحدث مع ل���البرد أي دواء  (2)  �� أن���ينبغي إعطاء ا�طفال الذين تقل 

 الطبيب أو�ً. 
o شفي �� أن ا��ي���"ت(cure) "COVID-19  .تمنعك من نشر الجراثيم�� 
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 ��صابة بمرض خطير. من الفئات ا�كثر عرضة إذا كنت  الرعاية الطبية إذا ساءت ا�عراض، خاصةً للحصول على اسعى  •
o  طلب الرعاية الطبية زيادة صعوبة التنفس، أو ا�لم المستمر أو  السعي لتشمل ا���ض التي تشير إلى أنه يجب عليك

الصدر، أو ارتباك جديد، منطقة الضغط في 
أو البقاء   ،ا���قاظأو عدم القدرة على 

الشفاه أو الوجه. هذه زرقة مستيقظ ا، أو 
  القائمة � تشمل جميع ا���ض المحتملة.

يرجى ا�تصال بمقدم الرعاية الطبية 
تظهر    الخاص ��� أعراض أخرى

 .مثيرة للقلقشديدة أو  عليك تكون
 

ذهاب إلى  قبلسبقًا إذا كان ممكنًا، فاتصل م   • رهم أنك في عيادة الال كي يستعد   COVID-19 بسبب عزلالطبيب أو المستشفى وأخب
 .بالمرض  ا��ين من ا�صابةموظفي الرعاية الصحية لوصولك وحماية 

o قناع الوجه في جميع ا���ت إن أمكن.ي نتظار وارتد�� ة من غرف ��تنتظر في أي غرف 
o  بسبب العزل رسل والمسعفين بأنك تحت ، فيجب عليك إخطار الم  911رقم  على إذا اتصلتCOVID-19 . 
o �  .تستخدم وسائل النقل العام 

 
 عمل؟المكان إخطار 

 
مكان عملك ما لم يكن ذلك ضروريًا لحماية صحتك أو  إلى عن أي معلومات شخصية عنك ��صاح أو إدارة الصحة العامة بإخطار  لن تقوم

 صحة ا��ين. 
 
 

 العامة الهامة المتعلقة بالصحة نشكرك على تعاونك في هذه المسألة 
 

هقًا للناس، وإليك بعض النصائح لم   COVID-19 يمكن أن يكون مرض  ا����المضطربة: نفسي���ل الصحة اللتعامل مع ر
 dfpandemic.p-19-c-during-stress-with-assets/docs/coping/coping-19.acgov.org/covid19-https://covid 

 
 للتعامل مع ا��هاد أثناء الجائحة:  CDCنصائح 

 anxiety.html-stress-coping/managing-life-ncov/daily-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 
هذه التعليمات وجميع   :الموقع مسؤول الصحة على الصادرة عن وامر ��تتوفر إصدارات موسعة من 

https://covid-19.acgov.org/isolation-qurantine  
 

 العام   COVIDعلى خطأو ا�تصال  www.acphd.org الموقع سئلة، فيرجى زيارةالمزيد من ا�إذا كان لديك 
  . ncov@acgov.org أو مراسلتنا عبر البري���كتروني على 510-268-2101 الرقم على

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/coping/coping-with-stress-during-c-19-pandemic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://covid-19.acgov.org/isolation-qurantine
http://www.acphd.org/
mailto:ncov@acgov.org
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 Alamedaأصحاب ا����في مقاطعة جميع  إلى: 
 (Health Office) الصحةكتب م ،Nicholas J. Moss ،MD ،MPH الدكتور من:

 مطلوبة للعودة إلى العمل  ليستالسلبية  COVID-19الموضوع: نتائج اختبار 
 

ة  الصحة وال ( بضمان ACPHD) Alameda County Public Health Department تلتزم كل من يعيش أو يعمل في  ل��م
ة مكان العمل، ب الخاصة . نحن نقدر امتثالك لمتطلبات الو�ية والمتطلبات المحليةAlameda مقاطعة استخدام  اشتراط  ذلك ويشمل ��م

، وإجراء فحوصات منتظمة��عراض، ودعم بعضهم البعضبعيداً عن  أقدام 6بقاء الجميع على مسافة التأكد من أغطية الوجه، و
 لبقاء في المنزل. لالموظفين المرضى 

 
فإنه  الصحة لدينا، مسؤول ن أصيبوا بالفيروس. وفقًا �وامر يفي مجتمعنا وقد يكون لديك موظفعلى نطاق واسع  COVID-19ينتشر 

أيام على���ل. في اليوم    10عزل لمدة ال البقاء في المنزل وبعيًدا عن ا��ين في  COVID-19عدوى يتعين على ا���ص المصابين ب
أصحاب بشدة  ACPHDوصي ت، إذا لم يعد لديهم حمى وتحسنت ا�عراض ا��رى، يمكنهم ترك العزل والعودة إلى العمل. 11

أيام من ظهور ا���ض )أو من أول اختبار   10بالعودة إلى العمل بعد  COVID-19 عدوىبالس����خاص المصابين با����
 إيجابي إذا لم تكن هناك أعراض(.

 
هم على اتصال وثيق بشخص م   ي طلب من البقاء في المنزل في الحجر الصحي لمدة  COVID-19 عدوىصاب بمعظم ا�شخاص الذين 

، فيمكنهم مغادرة الحجر الصحي  على ا�ط��، إذا لم تظهر عليهم ا�عراض 11أيام على ��ل بعد آخر تاريخ��تصال. في اليوم  10
هم على اتصال وثيق  14والعودة إلى العمل. يجب أن تلتزم بعض المجموعات بالحجر الصحي لمدة  هذا يشمل ا�شخاص الذين  يوًما؛ و

)على سبيل المثال، مرضى السكري من النوع الثاني  COVID-19�صابة بأمراض خطيرة من الخطر رضة ا�كثر ع  مع ا���ص 
  ،)على سبيل المثال، السجون بها تجمعاتالذين يخضعون ل���السرطان(، وكذلك ا���ص الذين يعيشون أو يعملون في مرافق أو 

 .الحجر الصحيإجراء اختبار سلبي للعودة إلى العمل ���اص الذين أكملوا اشتراط ودور رعاية المسنين(. ننصح بعدم  ،والمهاجع
 

ة    California Department of Publicا���دات الصادرة عنإلى ا�دلة العلمية واستناداً هذه التوصيات هي معيار الصحة العام
Health (CDPHو )federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC .) ص إعادة ا��تبار���

ه من غير المحتمل أن  ؛ والدليل واضح على أنضئيلةفهي ذات قيمة سريرية  - ت ضروريةقبل ليسكانت نتيجة اختبارهم إيجابية من الذين 
 أيام.  10عديين بعد الغالبية العظمى من الناس م   تكون

 
فعالة لتحديد ما إذا كان الشخص  الطريقة ال ليست   (Negative clearance tests) من الفيروس�ثبات التخلص السلبية ختبارات ��
ً ، حيث يمكن أن تلتقط ا��تبارات الحساسة للغاية جزيئات الفيروس الميتة بعد أسابيع من توقف الشخص عن أم � عديًام   . أن يكون م عديا

خطابات تصريح ل��خاص   ACPHD��قدم جهد أيضا البنية التحتية للرعاية الصحية. ي  ( Clearance testing)اختبار التخلص 
 ينصح أيض ا بم�حظات من ا�طباء أو مقدمي الخدمات الطبية.للعودة إلى العمل و��

 
هم الذي تلعبه في الحفاظ على    مجتمعاتنا. أمان ��مة نشكرك على تعاونك والدور الم
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 موارد للحصول على المزيد من المعلومات:
 

• CDPH - -19-COVID-19/Updated-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID
Guidance.aspx-Testing 

• CDC: patients.html-home-in-ncov/hcp/disposition-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

 روابط للحصول على المزيد من المعلومات:
 

ذلك أوامر مكتب الصحة  ويشمل ، Alameda مقاطعة في خالطين(ت )الم  صا���لكل ما يتعلق بعزل الحالة والحجر الصحي  •
 (:  Health Office Orders and Instructions for Isolations and Quarantine) وتعليمات العزل والحجر الصحي

quarantine.page-19.acgov.org/isolation-https://covid 
 

 العزل: مغادرة )تصوير المعلومات(( خاص ب  Infographicإنفوجرافيك ) •
 
 -ara-isolation-leave-i-can-quarantine/when-assets/docs/isolation-19.acgov.org/covid19-https://covid

2021.01.26.pdf 
 

 SARS-CoV-2لموظفي الرعاية الصحية الذين تعرضوا لفيروس بخصوص الحجر الصحي  CDPHإرشادات  •
 

08.aspx-21-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL 
 

 بخصوص الفرق بين الحجر الصحي والعزل:  CDCالرسم البياني لـ  •
 

Isolation.pdf-vs-Quarantine-19-ncov/downloads/COVID-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

 Alameda مقاطعة في  ا�عمال �صحاب الموارد •
 
 19.acgov.org/recovery.page-https://covid 

  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine.page
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-can-i-leave-isolation-ara-2021.01.26.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-can-i-leave-isolation-ara-2021.01.26.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
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 التعريفات 
 

 

 
 

 الحالة 
(Case) 

ً  COVID-19عدوى شخص تم التأكد من إصابته ب •  معمليا
ساعة   24( أيام على������ل ال  10عزل وأن يبقى خارج مكان العمل لمدة عشرة )اليجب أن يبقى في  •

 ،الحمىتخفض أو أدوية أخرى يمكن أن   Tylenolتناول  يكون لديه أي حمى بدون �أعزل، يجب الا��يرة من 
هذه المعايير، في عتبر أنه لم يعد كافة ويجب أن تتحسن جميع ا�عراض ا��ى باستمرار. إذا استوفى الشخص 

هذه المعايير، فعليه البقاء في م   هذه المعاييرعزل حتى يتم استيفاالعديًا. إذا لم يستوف كل  العزل مغادرة  ميمكنه. ء 
هذا يشمل العودة العودة و  إلى العمل. إلى الحياة كالمعتاد. 

 
���ا�ت  

 خالطون( )الم  
(Contacts) 

أو أكثر  دقيقة   15، أو مقدمي الرعاية للحالة، أو أي شخص آخر أمضى  المعيشية للحالةجميع أفراد ا��� •
 أقدام من الحالة أثناء فترة العدوى للحالة )مع قناع أو بدون قناع(.   6حيز أقل من في 

ض التعر   CDC��دى الحا����ل فترة العدوى. يعرف  تعرضهو الشخص الذي  (خالطالم  ) ا�تصال •
دقيقة أو أكثر.  15أقدام، مع أو بدون قناع، من الشخص المصاب لمدة   6 أقل من  على بعدالوجود  على أنه 

 دقيقة أو أكثر خ�ل يوم واحد اتصاً� وثيقًا.  15يمكن اعتبار التعرض التراكمي الذي يصل إلى  

 فترة العدوى 
(Infectious 

Period) 

 .تكون الحالة م عديةعندما  -��رين ا إلى  الفيروسيمكن���ها أن تنقل الحالة الفترة الزمنية التي  •
o ا�عراض فقط(، التي تظهر عليها حا��الساعة قبل ظهور ا�عراض ا��لى ) 48عدية: الفترة الم   بدء

 العينات )الحا������تظهر عليها أعراض فقط(.ساعة قبل تاريخ جمع  48أو 
o تعافي المن  ساعة على���ل  24و بحد أدنى أيام على���ل  10عدية: الفترة الم   نهاية 

 فترة الحضانة 
(Incubation 

Period) 

 ( عليه أعراضظهور احتمال )أو   عليه حتى ظهور ا�عراضخالط( )الم  الفترة الزمنية بين تعرض ا�تصال  •
o  :يوًما بعد التعرض )يمكن أن تكون حا�ت التعرض مستمرة(  14-2طول فترة الحضانة 
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 أسرتك لمساعدة الموارد
 أيام في ا��بوع  7  – 4255-422-833-1 في جميع أنحاء الو��� COVID-19الساخن الخط 

  Alameda County Public Health Department (ACPHD) COVID-19الويب موقع
19.acgov.org/index.page-https://covid 

 
  acgov.org/help-https://covid.19 صفحة الموارد:

 
 ACPHD COVID : ncov@acgov.org2101 -(510) 268-19 الساخن الخط

 
 ( Foodالطعام )
 فضل بزيارة الموقع: ت   – 3663-635 (510)الطعام توزيع برامج لكافة: الطعام بنك •

 finance.page-housing-19.acgov.org/food-https://covid الطعام إلى  الوصول موارد قائمة قر علىان و . 
 

 ( Health Care Benefits) الصحية الرعاية مزايا
 9495-422-800-1: الصحي التأمين فنيين الصحي، للتأمين التسجيل  في المساعدة •
  /https://www.mybenefitscalwin.orgوبرامج أخرى:  MediCAL لبرنامج ا�نترنت  على الطلب بتقديم قم •

 
 (Mental Health/Counseling) ا�ستشارات/النفسية الصحة
  في ا��مات في الدعم خدمات الجمعة-مساًء من ا�ثنين 5:00 –صباحاً   8:30، من الساعة 9099-491-800-1 –  الوصول •

 8255-273-800-1 :ساعةAlameda (24 )قاطعة م
اهقين: النص "  Alamedaخدمات الدعم في ا��مات في مقاطعة  • ، من الساعة  20121  الرقم " إلىSAFEخط الرسائل النصية للمر

 مساًء يومياً.  11  – 4
مساًء من ا�ثنين   9:00صباحاً إلى الساعة   8:30من الساعة  7215-682-844-1وا��الة: ���تعاطي المخدرات خط المساعدة ل •

 بريد صوتي للمكالمات التي يتم تلقيها خارج أوقات العمل الرسمية.إلى الجمعة، 
 )باللغة ا�سبانية(  9454-628-888-1)باللغة ا���يزية( أو  8255-273-800-1ساعة(:  24خط الحياة الوطني لمنع ا�نتحار ) •
)تحدث معنا(" إلى  TalkWithUsأو رسالة نصية "  5990-985-800-1ساعة(:   24ستغاثة من الكوارث )خط المساعدة في ا� •

 66746رقم  ال
 :  التأقلم والتعاملللمزيد من موارد  Alamedaلمقاطعة  COVIDتفضل بزيارة موقع الويب  •

19.acgov.org/coping.page-https://covid 

 ( Financial Assistance) المالية المساعدة
ة    :COVIDبـ خاصة بالمدينة ومتعلقة المحلية للحصول على مساعدة مالية ة مدينالتحقق من حكوم

• 19-https://www.oaklandca.gov/topics/covid  -Oakland 
• 19-COVID-https://www.alamedaca.gov/ALERTS -Alameda 
• https://www.sanleandro.org/c19/ -San Leandro 
• 19-ca.gov/covid-s://www.haywardhttp -Hayward 
• 2019-Disease-https://www.fremont.gov/3571/Coronavirus -Fremont 
• 19/-ley.info/covidhttps://www.cityofberke -Berkeley 
• resources-response-19-city/covid-https://www.albanyca.org/our -Albany 

https://covid-19.acgov.org/index.page
https://covid-19.acgov.org/help
mailto:ncov@acgov.org
https://covid-19.acgov.org/food-housing-finance.page?:
https://covid-19.acgov.org/coping.page
https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19/
https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19
https://www.sanleandro.org/c19/
https://www.hayward-ca.gov/covid-19
https://www.fremont.gov/3571/Coronavirus-Disease-2019
https://www.cityofberkeley.info/covid-19/
https://www.albanyca.org/our-city/covid-19-response-resources


Alameda County Health Care Services Agency Colleen Chawla, Director 
Public Health Department Kimi Watkins-Tartt, Director 
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• rg/coronavirushttp://www.emeryville.o -Emeryville 
•  coronavirus-19-https://www.newark.org/residents/covid -Newark 
•  https://www.dublin.ca.gov/coronavirus -Dublin 
•  https://covid19.cityofpleasantonca.gov/index.html -Pleasanton 
•  covid19.htmhttps://cityoflivermore.net/about/emergency/ -Livermore 
•  19-COVID-Disease-https://www.unioncity.org/445/Coronavirus -Union City 
•  19-vernment/covidhttps://piedmont.ca.gov/go -Piedmont 

 
 ( Housing and Other Assistance) ا�خرى والموارد ا��ان
 211اتصل على رقم  •

 
 (Career/Jobs (Career Centers)( ) الوظائف مراكز) المهنية الحياة/الوظائف
• Eden Area 

  www.edenareaonestop.org نت:ا�نتر موقع
 edenareaajcc@rubiconprograms.org: ��كتروني البريد

هاتف:   7675-914 (925) أو 4150-672 (510) ال
 

• Tri-Cities 
  www.ohlone.edu/careercenter ا�نترنت موقع
 careercenter@ohlone.edu: ��كتروني البريد

هاتف  2323-742 (510): ال
 

•  North Cities 
  ncitiescc@peralta.edu-coa بريد���كتروني:ال

هاتف:   2208-748 (510) ال
 

• Tri-Valley 
  www.trivalleyonestop.org نت:ا�نتر موقع
  employerservices@clpccd.org روني:��كت البريد

هاتف:   9431-560 (925)ال
 
 

http://www.emeryville.org/coronavirus
https://www.newark.org/residents/covid-19-coronavirus
https://www.dublin.ca.gov/coronavirus
https://covid19.cityofpleasantonca.gov/index.html
https://cityoflivermore.net/about/emergency/covid19.htm
https://www.unioncity.org/445/Coronavirus-Disease-COVID-19
https://piedmont.ca.gov/government/covid-19
http://www.edenareaonestop.org/
mailto:edenareaajcc@rubiconprograms.org
http://www.ohlone.edu/careercenter
mailto:careercenter@ohlone.edu
mailto:coa-ncitiescc@peralta.edu
http://www.trivalleyonestop.org/
mailto:employerservices@clpccd.org


Contact

Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line

COVID-19 Information: 
(510) 268-2101

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director

Kimi Watkins-Tartt – Director

Nicholas Moss, MD – Health Officer

When Can I Leave Isolation? 01/26/2021

.، ولدي أعراضCOVID-19أنا أعتقد أو أعرف أنني مُصاب بفيروس 
متى يمكنني مغادرة العزل؟

:يمكنك أن تتواجد بالقرب من آخرين بعد

• أيام منذ ظهور ��عراض عليك أول مرة و10مرور 

• ساعة بدون حمى و24مرور 

• .COVID-19تحُسن أعراض 

، لكن لم تظهر عليا COVID-19لقد كانت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس 
متى يمكنني مغادرة العزل؟. أي أعراض على ا���

ل واالبتعاد عن اآلخرين حتى مرور  ز ي المنز
أيام عىل 10عليك البقاء فز

ي  .اختبارك اإليجاب 

هو أول يوم تظهر فيه ��عراض عليك أو ( 0)اليوم صفر 

.اليوم الذي تم اختبارك فيه

.11يمكنك مغادرة العزل في اليوم 

.ال تحتاج إىل نتيجة اختبار سلبية لمغادرة العزل أو للعودة إىل العمل

ز عىل عدد قليل من األشخاص القيام بالعزل لمدة * هم الطبيب بعمل ذلك20سوف يتعي  .يوًما عندما يخن 

؟(Isolation)متى يمكنني مغادرة العزل : نصائح


