Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org
Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101

فيروسكورونا2019-
بين بعدوى
�������
ليمات العزل المنزلي والحجر الصح
تع
��الوثيقة (المخالطين عنقرب)
المعيشية أو ات هم
( )COVID-19وأسر هم
Home Isolation and Quarantine Instructions for People with
Coronavirus-2019 (COVID-19) Infection and Their Household
or Close Contacts
Updated February 19, 2021

لصحي؟
ما هو الفرقبين العزل والحجر ا
فيروس  COVID-19دون ظ هور�عراض عليهبعيداً عن
 .1العزل ()Isolationيبقيالشخصالمريض أو الذي كان اختباره إيجابيا ًل
يك تأكيد معملي ،أوتشخيص منالطبيبلعدوى ،COVID-19فأنتتخضع�مرالعزل
ن ،حتىفي داخل منزله .إذا كانلد
ا��ي
الصادر عن مسؤولالصحة علىالموقع.https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine :
عيدًا عن
بقيالشخصالذي كان علىاتصال وثيقمع شخص مصاببعدوى COVID-19ب
 .2الحجر الصحي ()QUARANTINEي
فيروس ،COVID-19فأنتتخضع�مر
بشخص مصابب
يشية أو كنت علىاتصال وثيق
ا��ين .إذا كنت أحدأفراد ا�رةالمع
الحجر الصحيالصادر عن مسؤولالصحة على الموقع.https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine :
ينيفي مكان
تبارالروت
تبارهم كجزء من ا�
يتم اخ
��تظ هرعليهما�عراض والذين
ظفي الرعايةالصحية الذين
فين ومو
نسبةللموظ
بل
 .3ا
تبار إيجابية و�ي شخصتم
قيامبالعزلأثناء انتظارنتائج ا�تبار .ولكن،يلزم العزل�ينتيجة اخ
فليس منالضروريال
العمل،
تباهفي ظ هور أعراض .COVID-19
تبارهبسببا�ش
اخ
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تعليمات العزل المنزلي ()Home Isolation

تبار
تشارالمرض .إذا كانتنتيجة ا�
تباع هذهالخطواتللعزلالمنزليلمنع ان
تشخيص إصابتكبعدوى ،COVID-19فيجبعليك ا
إذاتم
بعل�تصا�ت (المخالطين) .اإذتم اختباركبسبب
رفة ماتشعربه و�راءتت
تتلقى مكالمة منا ،من إدارةالصحةالمحلي ة ،لمع
إيجابية،فقد
تبار.
تعليماتالعز ل هذه حتىتصلكنتائج ا�
تبع
ا�تباهفي ظ هور أعراض  COVID-19وكنتتنتظرنتائجا�ختبار،فا
حتتتعافى
ابقفي المنزل ى
تحسنوا م��ل
فيف ( )mild illnessويمكن أني
فيروس  COVID-19من مرض خ
• سوف يعاني معظم ا��صالمصابينب
ناسبة دونالحاجةإلى زيارة مقدم الرعاية الصحية .إذا كنتتبلغ منالعمر  65عا ًما أو أكبر ،أو حام ً
� ،أوتعاني
الرعايةالمنزلية ال م
القلب ( ،)heart diseaseأو الربو ( ،)asthmaأو أمراض الرئة ( ،)lung diseaseأو مرض
من حالةصحية مثل أمراض
السكري ( ،)diabetesأو أمراضالكلى ( ،)kidney diseaseأوضعف ج هازالمناعة (،)weakened immune system
ب بأمراض أو مضاعفات أكثر خطورة.
فأنت أكثر عرضة ()higher riskلخطورة ا�صاة
•����إلىالعمل ،أوال مدرسة ،أوا�ماكنالعامة.
هنا يعني أن الحمىقد
لتعافي
تعافي .ا
�قل بعد ال
بتك بالمرض ويوم واحد على ا
�قل بعدإصا
• ابقفي المنزلحتى مرور  10أيام على ا
لينول أو
بيل المثال ®Tylenol ،أو (Ibuprofenتي
�دوية الخافضة للحرارة (علىس
اختفت لمدة 24ساعة دوناستخدام ا
تحسنت.
نفس ،إلخ)قد
لت
بيل المثال،السعال،وضيق ا
بروفين)) وأن����(علىس
بقىفيالعزل حتى 11يناير،
يرفست
لى سبيلالمثال ،إذابدأتتشعربالمرض من COVID-19في ا�ل ( )1منينا،
 oع
تحسن.
ناير ،طالما أنكلمتعدتعاني منالحمى وتشعرب
قادرا على العودة إلى العمل أو المدرسةفي 12ي
وستكون ً
فيروسالمسببلعدوى COVID-
فيروس ،SARS-CoV-2ال
بيل
تبار إيجا
• إذالمتصاببالمرض على ا��،ولكن كانلديك اخ
تبار.
بع تاريخ ا�
��ل د
،19ابقفيالمنزل لمدة  10أيامعلى
• يعتبر ا�شخاصفي منزلك ،وشركائك الحميمون ،ومقدمو الرعاية "اتصا�ت وثيقة ( ")close contactsويجبعلي هماتباع
تعليمات الحجرالصحيالمنزلي (.)Home Quarantine Instructionsيشمل هذا ا��اص الذين كانوا علىاتصال وثيقبك
فسك يرجى مشاركة هذهالوثيقة مع هم.لمزيد من المعلومات حول منيعتبر
لمدة 48ساعةقبلبدء ظ هور ا�عراض حتىقمتبعزلن .
فضلبزيارةالموقعhttps://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/close- :
اتصال وثيق،ت
contact-infographic-ara-2020.10.12.pdf

��خرين؟
فسك عن
صل ن
تستطعف
ماذالو لم
لى بدء دورة حجرصحي جديدة مناليوم
لى سبيلالمثال،القائمبالرعاية ،سوفيحتاج إ
• أي����يزالعلىاتصال وثيق ،ع
ا�ير الذي كانفيه علىاتصال وثيقبك  ،أو مناليوم ا�ير الذي كنتفيهفيال عزل.يعتبراليوم ا�ير الذيتواصلوافيه مع ك هو
اليوم  ،0ويمكنهم إن هاء الحجرالصحيبعداليوم .10
فسيغادر
تباره إيجابيةفياليوم ا�ل ( )1منيناير،
لى سبيلالمثال ،إذا كانأليكسيقومبرعاية روبن،الذي كانتنتيجة اخ
 oع
يبدأأليكس دورة حجرصحي جديدةفي 12يناير ويمكنه
روبنالعزل ويمكنهالعودة إلى العملفي 12يناير.يجب أن
ال ذهاب إلىالعملفي 22يناير.

ver: 02-18-2021

Page 2

GENERAL ISO/QUAR PACKET
FOR CASES AND CONTACTS - ARABIC

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org
Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101

�جل ( long
ذين يعملونفي مرافق الرعايةطويلة ا
لصحية،ويشمل ذلك ا�خاص ال
ناك اعتبارات خاصة للعاملينفي مجال الرعاية ا
هل ه
لدائمة ( assisted living
مسنين ( )nursing homesأو مرافق الرعاية ا
)LTCF( )term care facilitiesمثل دور رعاية ال
)facilities؟
نسبةللعاملينفي مجالالرعايةالصحية الذينيعانون من أمراضشديدة إلى خطيرة (علىسبيلالمثال ،الذين مكثوا طوالالليلفي
بل
ا
لى سبيلالمثال ،الذينيخضعونلل��
لشديد (( )severely immunocompromisedع
تشفى) أو الذينيعانون مننقصالمناعة ا
المس
يائي (،))undergoing chemotherapyفيجبعلي هم ا�نتظار لمدةتصلإلى 20يو ًمابعد ظ هور ا�عراض�ول مرةقبل العودة
الكيم
تشر مقدم الرعاية الصحية الخاصبك أو ( Alameda County Public Health Department( ACPHDإدارةالصحة
إلى العمل.اس
تحتاج هاللبقاءفي
لديك أسئلة حول المدةالتي
فئة و
فية إذا كنتتندرجتحت هذهال
العام ةبمقاطعة ))Alamedaللحصولعلىإرشادات إضا
العزل.
انية من COVID-19؟
صاب بعدوى ث
مكن لشخصأن ي
هل ي
بعدوى ثاني ة،لك ن هذانادر جدًا ،خاصة إذا مرتفترةأقل من 90يو ًما منذ ظ هور ا�عراض ا�ولىلعدوى COVID-
منالممكن أنتصاب
تبار COVID-19إيجابيةفيالمرة ا�لى.
 19أو منذ كانتنتيجة اخ
التحدث معمقدمالرعاية
��ضل
تعافيت من عدوى  COVID-19وظ هرت عليك أعراض جديدة (، )new symptomsفمن
• إذا
ً
تبار جديد ( ،)new testخاص ة إذا مرتفترة أكثر من 90يو ًما منذ أنبدأتا�عراض
الصحية.قديوصيمقدمالخدمةبإجراء اخ
��ى أو منذ كانتنتيجة اختبارك إيجابية.
ا
تبار إيجابيةفي غضون 90يو ًما منذ ظ هور ا�عراضا�ولى أو منذ
• إذالمتكنلديك أي أعراض جديدة،ولكن كانتلديكنتيجة اخ
ت بحاجةللعزل��،يحتاج ا��ص الذين همعلىاتصال وثيقبك إلى الحجر
فيروس ،COVID-19فأنتلس
يجابيل
تبارا�
ا�
فسك ومراجعة مقدم الرعايةالصحية إذا ظ هرتعليكا�عراض.
الصحي.تأكد من مراقبةن
طعيم ،حتىلو كنتقد أصبتبعدوى COVID-19فيالماضي؟
هل يجب أن أحصل علىلات
فيروس SARS-CoV-2إيجابية،فيجبعليكا�نتظار��
تبارال
• إذا كنت مصاب حاليًابعدوى  COVID-19أو إذا كانتنتيجة اخ
تيارا�نتظار حتىبعد 90
تحصل علىالتطعيم حتىتزول ا�عراض (إذا كانتلديك أعراض) وحتىتنت هي منفترةالعزل.يمكنك اخ
يو ًمالتلقي التطعيم،لكن هذاليس مطلوبًا.
لحصول على التطعيم عندماتكون مؤ ه�ًللقيامبذلك،
��يزاليتعينعليك ا
• إذا كنتقد أصبتبعدوى COVID-19فيالماضي،
تجة عنالعدوى.
تستمرالمناعةالنا
نظرا�نه من غير الواضح إلى متى س
ً
نسيلة أو��مانقاهةفي غضونفترة الـ 90يو ًما
• إذا كنتقد أصبتبعدوى  COVID-19وتم���ب�جسامال مضادةوحيدةال
عيم.يمكنالعثور على إرشادات من CDC
ضيةفتحدث مع مقدم الرعايةالصحية الخاصبك حول متىيتعينعليكتلقيالتط
الما ،
على الموقع.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html :

تعليمات الحجر الصحي المنزلي
يشملذلكا�تصال لمدة 48
تشخيص هبعدوى ( COVID-19
بشخصتم
يشية أو كنت علىاتصال وثيق
���المع
نفس ا
إذا كنتتعيشفي
ذاتي (،))self-isolatedفيجبعليكاتباع هذهالخطوات الخاصةبالحجرالصحي
ساعةقبل ظ هور أي أعراض وحتىيقوموابالعزلال
المنزلي.قديستغرق ظ هور ا�عراض من  2إلى 14يو ًما،لذلكقد�تعرف ما إذا كنت مصابًا أم�لمدةتصل إلى 14يو ًما .من الضروري
تمل ةإلى ا��ين.
تقالالعدوىالمح
���ل هذاالوقتلمنع ان
البقاءفيالمنزل ومراقبةصح
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�وثيقا؟
ما الذي يجعلشخصا ما اتصا
��ل،بغض
• ا�تصالالوثيقيعني أنك كنتعلىبعدأقل من  6أقدام منالشخصالمصاببعدوى  COVID-19لمدة  15دقيقة على
تخدام ا�تياطاتالمناسبة.
��رازات دوناس
لجسم أو
النظر عما إذا كان أيا ً من الشخصينيرتدي غطاءللوجه ،أو عند لمس سوائل ا
ً
ً
تبار حا��التعرضالتراكميةالتيتصل إلى 15دقيقة أو أكثرفياليوم الواحداتصا� وثيقا اعتمادًا علىشدة التعرض (على
• يمكن اع
فيروس COVID-19لديه أعراض).
����متعددةفي مكانضيقمع شخص مصابب
لشخص
سبيلالمثال  ،هل كانلدى ا
ن بحاجةإلىبدء دورة حجرصحيجديدة من آخر
قائم بالرعاية ،سوفيكو
• أي����يزالعلىاتصال وثيق،على سبيلالمثال،ال
يوم كان علىاتصال وثيقبالمريض ،أو من اليوم ا�ير الذي كانفيه المريضفيالعزل.يحتسب اليوم ا�خير الذي كانفيه
لشخص علىاتصالبالمريض على أنهاليوم  ،0ويمكن لهذاالشخص إن هاء الحجرالصحيبعد اليوم .10
ا
فيروسفياليوم ا�ل ( )1من
تباره إيجابيةلل
لى سبيلالمثال ،إذا كانأليكسيقومبرعاية روبن،الذي كانتنتيجة اخ
 oع
يبدأأليكس دورة حجرصحي جديدةفي
يرفسوفيغادر روبنالعزل ويمكنهالعودةإلىالعملفي 12يناير.يجب أن
ينا،
12يناير ويمكنهال ذهاب إلىالعملفي 22يناير.
ليكأن تبقىفي المنزل؟
كم من الوقت يجب ع
تسب
نسبةلمعظم ا��اص،يجبعليكالبقاءفيالمنزللمدة 10أيامبعد آخراتصال وثيق معالشخصالمصاببعدوى .COVID-19يح
بل
ا
اليوم ا�ير منا�تصالالوثيقعلى أنهاليوم .0يجبعليك البقاءفيالمنزل من اليوم  1إلى اليوم  ،10ويمكنك مغادرة الحجرالصحيفي
اليوم .11
���اءات منقاعدةالعشرة ()10أيام؟
ما هي ا
فئات ا�كثر عرضةلخطرا�صابة
يجب أنيبقى ا��اصفيالمنزل لمدة 14يو ًما إذا كانوا علىاتصال وثيقبشكل منتظم معشخص منال
نشأةب ها
ثاني ( ،)2أو إذا كانوايعيشون أويعملونفي م
السرطان أو داءالسكري منالنوعال
بمرض COVID-19شديد ،مثل شخص مصابب
افقالتيب هاتجمعات (:)Congregate facilities
تجمعات.تشملالمر
ويلة ا�ل ()LTCF( )Long-term care facilities
افق الرعاية ط
• مر
افقا���ية ()Correctional facilities
• المر
فردة ()Single Room Occupancy (SRO) hotels( )SRO
رفةإشغال م
فنادقالتيب ها غ
• ال
• المهاجع ()Dormitories
• ��ئ ��اص الذينليس لهم مأوى ()Shelters for unhoused persons
فو الرعايةالصحية ،والعاملينفي
فين،قديعود موظ
في وقت مبكر.أثناءالنقصالحادفيالموظ
قديعودبعضالعمال ا��يين إلى العمل
فل ( )welfare systemأو
الطوارئ ،والعاملينفي الخدمةا�جتماعية الذينلدي هماتصال روتيني وج ًهالوجه مع العم�ءفينظام رفاهة الط
تبار PCRبعداليوم الخامس ( )5وكانسلبيا ً.
السابع ( ،)7طالما أن هم خضعوا�جراء اخ
افق الرعاية الدائمة —إلىالعملبعداليوم
في مر
بزيارة موقعالويب Alameda County COVID-19للمزيد منالمعلوماتعلى https://covid-19.acgov.org/isolation-
فضل
ت
.quarantine#quarantine
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لصحي؟
طعيم ( )vaccinated peopleإلى الحجر ا
ذين تلقوالات
هل يحتاج ا�خاص ال
قيامبالحجر
فيروس  COVID-19مشتبهبه أو مؤكد،ال
• �يطلب من ا�شخاص الذينتمتطعيم هم والذينتعرضوالشخص مصابب
توفوا جميعالمعاييرالتالية:
الصحي إذااس
��ل،ولكنليس أكثر من 3أش هر منذ جرعةالتطعيمالن هائية –تعني جرعةالتطعيمالن هائية
 oمرورأسبوعين ()2على
فرد
عيم  Pfizerأو  ،)Modernaأو جرعة واحدة منتطعيم م
لسلة من جرعتين (( )2مثلتط
الجرعةالثانية ()2فيس
الجرعة.

و

 oعدم ظ هور أعراض  COVID-19عليك منذ آخراتصال وثيق
ناير ،وكانت علىاتصال وثيقفي 31
لثانية منتطعيم مودرنافياليوم ا�ل ( )1مني
لى سبيلالمثال ،اإذتلقتأليكسالجرع ة ا
• ع
قيامبالحجرالصحي .ومعذلك،يجب أن
فلنتحتاجأليكسإلىال
فيروس  COVID-19إيجابيا ً،
بشخص كان اختبارهفيمابعدل
مارس
فور
قيامبالعزل على ال
فترة،فعلي هاال
تستمرفي مراقبة أعراضالعدوى حتى  12أبريل .إذا ظ هرت علي ها أعرا ��لتلكال
وا�تصالبمقدم خدمة الرعايةالصحية.
ختبار؟
هل يجبأن تخضع�
لسلبية �ل
تبار ا
صي باختبارا�تصا�تالوثيقة  .يرجى م��ة أننتيجة ا�
تبار بأمان،فإننانو
• إذا كان بإمكانكالوصول إلىا�خ
فترة 10أيام
���تعني أنهلنيمكنك أنتصبح إيجابيًافي وقت�حق.يجب عليك البقاءفي المنزلفي الحجر الصحيل
فترة  10أي
بأكمل ها.
��ض؟
ليك ا
ماذا لو ظهرت ع
��� ،وآ�مالع��� الجسم،
فس ،وا
فس أوصعوبةالتن
السعال ،وضيقالتن
قشعريرة ،و
• تشمل أعراض  COVID-19الحمى أوال
ثيان أوالقيء ،أو ا� هال.
���الغ
تقان أورشح ا
لحلق ،واح
لشم ،والت هاب ا
داع ،وفقدان حاسةالتذوق أو ا
والص
لي .تأكد منا�تصالبمقدم الرعاية
تعليماتالعزلالمنز
إذا ظ هرت عليك أعراض،فقدتكون مصابًابعدوى  COVID-19ويجبعليكاتباع
تبار إن أمكن.
الصحية وإجراء ا�
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�� الموجودينفي
قيود والمعلومات ال مطبقة على
ال
لصحي
العزل المنزلي والحجر ا
•
•
•
•
•
•

���ت ذهب إلىالعمل ،أوال مدرسة ،أوا�ماكن العامة.
ابقفيالمنز
فة معينة وبعيدًا عن
فسك عن ا��ينفي منزلك علىقدرا�مكان وارتد غطا ًءللوجه عند وجود ا�خرين.ابقفي غر
افصلن
ا��اص ا��ينفي منزلك علىقدرا�مكان .منالم هم جدًا أنتبقىبعيدا ً عن ا��صا�كثر عرضةلخطرا�صابةبأمراض
خطيرة.
فصل ،إذا كان متا ًحا.
استخدم حمام من
تقديمالطعامل��ين.
تحضير أو
�تقمب
تسمحللزواربدخول منزلك.
�
���
تخدم وسائلالنقلالعام ،أو مشاركة الركوب أوسيارات ا
تس
�

نتشار:
منع�
•
•
•
•

نفكبمنديل ورقي أو اعطسفي كمك -وليسفي يديك -مثتخلص من المنديلالورقيفيسلة
تغطيةالسعال والعطس.غط فمك وأ
فور.
م ه�ت مبطنة واغسل يديكعلىال
فك ،أوبعد
��ل  -خاص ةًبعدالسعال ،أوالعطس ،أوتنظيف أن
تكرر وبعنايةبالماء والصابون لمدة  20ثانية على
اغسل يديكبشكل م
نسبة  ٪62منالكحول كحد أدنىبد�ً من الصابون والماء إذا
تخدام معقماليدينالذييحتويعلى الكحولب
ال ذهاب إلىالحمام.يمكناس
تسخةبشكل واضح.
��ي م
لمتكن ا
فراش وا �ياء ا��ى مع ا��ص
مناشف ،وأغطيةال
��� ،وال
تشارك ا�باق ،وا�كواب ،وا
��
تجنب مشاركةا�دواتالمنزلية.
فئ ومنظف؛يمكن
غسلها جيدًابالماء والصابون.يمكنغسل الغسيلفيغسالة عاديةبماء دا
تخدام هذه ا�ياء  ،ا
فيمنزلك.بعداس
يستضرورية.
ييض،ولكن هال
ضافة مادةالتب
إ
ً
ً
قمبتنظيف وتطهير جميعا�سطح "التييتملمس ها كثيرا ( ")high-touchكليوم.تشملا�سطح التييتملمس ها كثيرا الطاو�ت،
تلفزيون،
���Eة) ،وال مراحيض ،وال هواتف ،وأج هزةالتحكم عنبعدلل
يبات
والسطحالعلويللطاو�ت ،ومقابض�بواب ،والترك
والمفاتيح ،ولوحاتالمفاتيح ،والمناضد ،وطاو��السريرالجانبي ة (كومودينو ( )nightstandأو  .)bedside tablesأيضًا،قم
فقًالتعليمات
تخدم أدواتالتنظيفالمنزلية والمط هرات الرذاذ أو المناديل ،و
لجسم.اس
بتنظيف وتعقيم أي أسطحقديكونعلي هاسوائل ا
ملصقالمنتج.

لية:
م مارسة الرعاية المنز
���م.
تقليلالح م
• استرح ،وتناولالكثير منالسوائل ،وتناولعقار )® acetaminophen (Tylenolل
فة طبي ة دون التحدث مع
طفال الذينتقل أعمارهم عن سنتين ( )2أي دواء ل��البردبدون وص
��ينبغي إعطاءا�
 �� oأن
الطبيب أو�ً.
في (��COVID-19 ")cureتمنعك مننشرالجراثيم.
��"تش
��ي
 �� oأن ا

ver: 02-18-2021

Page 6

GENERAL ISO/QUAR PACKET
FOR CASES AND CONTACTS - ARABIC

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org
Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101

فئاتا�كثر عرضة �صابةبمرض خطير.
لحصول على الرعاية الطبية إذاساءت ا�عراض ،خاص ةً إذا كنت منال
• اسعىل
مستمر أو
�لم ال
لتنفس ،أو ا
زياد صعوبة ا
طبية ة
ليكالسعي لطلب الرعاية ال
ن يجب ع
لتتشير إلىأ ه
ي
��ض ا
 oتشمل ا
لصدر ،أو ارتباك جديد،
لضغطفي منطقة ا
ا
لبقاء
��قاظ ،أو ا
أو عدم القدرة على ا
مستيقظا ،أو زرقةالشفاه أو الوجه .هذه
��ض المحتملة.
القائمة�تشمل جميع ا
يرجىا�تصالبمقدم الرعايةالطبية
الخاص��� أعراض أخرىتظ هر
للقلق.
عليكتكونشديدة أو مثيرة
•

فى وأخب رهم أنكفيالعزلبسبب  COVID-19كييستعد
تش
إذا كان ممكنًا،فاتصل مسبقًاقبلال ذهاب إلى عيادةالطبيب أوالمس
صولك وحماية ا��ين منا�صابةبالمرض.
ظفي الرعايةالصحية لو
مو
��ت إن أمكن.
رف ة من غرف�نتظار وارتدي قناعالوجهفي جميع ا
� oتنتظرفي أي غ
فين بأنكتحتالعزلبسبب .COVID-19
 oإذااتصلت علىرقم ،911فيجب عليك إخطار المرسل اولمسع
تخدم وسائلالنقل العام.
� oتس

إخطار مكان العمل؟
��صاح عن أي معلومات شخصية عنك إلى مكان عملك مالميكن ذلكضروريًالحماية صحتك أو
لنتقوم إدارةالصحة العامةبإخطار أو
صحة ا��ين.
لصحة العامة
متعلقة با
نشكرك عىل تعاونكفي هذه المسألة الهامة ال
���المضطربة:
فسي��ل ا
يمكن أنيكون مرض  COVID-19مر هقًاللناس ،وإليكبعض النصائحللتعامل معالصحةالن

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/coping/coping-with-stress-during-c-19-pandemic.pdf

نصائح CDCللتعامل مع ا� هادأثناء الجائحة:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
تعليمات وجميع�وامرالصادرة عن مسؤولالصحة علىالموقع:
فر إصدارات موسعة من هذهال
تتو
https://covid-19.acgov.org/isolation-qurantine
سئلفيرجى زيارةالموقع  www.acphd.orgأوا�تصالعلى خط COVIDالعام
إذا كانلديك المزيد منا� ة،
���كتروني على .ncov@acgov.org
تنا عبرالبري
اسل
علىالرقم  510-268-2101أو مر
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���في مقاطعة Alameda
إلى :جميع أصحاب ا
لصحة ()Health Office
كتب ا
دكتور  ،MPH ،MD ،Nicholas J. Mossم
من :ال
لوبة للعودة إلى العمل
لبيةليست مط
ختبار COVID-19الس
ع :نتائج ا
الموضو
تلتزم )ACPHD( Alameda County Public Health Departmentبضمانالصحة وال �مةلكل منيعيش أويعملفي
تخدام
يشمل ذلكاشتراطاس
تطلباتالمحلية الخاصةب �مة مكانالعمل ،و
تطلباتالو�ية وال م
تثالكلم
مقاطعة .Alamedaنحننقدر ام
��عراض ،ودعم
بعض ،وإجراءفحوصات منتظم ة
لى مسافة  6أقدامبعيدا ً عنبعض همال
التأكد منبقاءالجميع ع
أغطيةالوجه ،و
فينالمرضىللبقاءفيالمنزل.
الموظ
ينا،فإنه
فقًا�وامر مسؤولالصحةلد
فيروس .و
فين أصيبوابال
تشر COVID-19علىنطاق واسعفي مجتمعان وقديكونلديك موظ
ين
��ل.فياليوم
عيدًا عن ا��ينفيالعزل لمدة  10أيامعلى
يتعين على ا��صالمصابينبعدوى COVID-19البقاءفيالمنزل وب
تحسنتا�عراض ا�رى،يمكن همتركالعزل والعودة إلى العمل.توصي ACPHDبشدةأصحاب
 ، 11إذالميعدلديهم حمى و
ختبار
��ض (أو من أول ا
مل بعد  10أيام من ظهور ا
ابين بعدوى COVID-19بالعودة إلى الع
����خاص المص
���بالس
ا
إذا لم تكن هناك أعراض).
إيجابي
يطلب من معظم ا�شخاص الذين هم علىاتصال وثيقبشخص مصاببعدوى COVID-19البقاءفيالمنزلفي الحجرالصحيلمدة
��تصال.فياليوم  ،11إذالمتظ هرعليهما�عراض علىا�ط�،فيمكن هم مغادرة الحجرالصحي
��لبعدآخر تاريخ
10أيامعلى
والعودة إلى العمل.يجبن أ تلتزمبعضالمجموعات بالحجرالصحي لمدة 14يو ًما؛ و هذايشمل ا�شخاص الذين هم علىاتصال وثيق
لى سبيل المثال ،مرضىالسكري من النوعالثاني
ب بأمراض خطيرة من ( COVID-19ع
مع ا��صا�كثر عرضةلخطر ا�صاة
لى سبيلالمثال،السجون،
افقب هاتجمعات (ع
السرطان) ،وكذلك ا��صالذينيعيشون أويعملونفي مر
أو الذينيخضعونل��
لصحي.
تبارسلبيللعودةإلىالعمل��اص الذين أكملوا الحجر ا
والمهاجع ،ودور رعاية المسنين).ننصحبعدماشتراط إجراء اخ
عيارالصحةالعامة استنادا ًإلىا�دلةالعلمية و ا��داتالصادرة عن California Department of Public
هذهالتوصيات هي م
���ص
تبار
 )CDPH( Healthو .)CDC( federal Centers for Disease Control and Preventionإعادة ا�
ئيلة؛ اولدليل واضحعلى أن ه من غير المحتمل أن
يستضرورية -ف هي ذاتقي مة سريرية ض
تبارمه إيجابية منقبلل
الذين كانتنتيجة اخ
تكون الغالبية العظمى من الناس معديينبعد 10أيام.
لشخص
فعالةلتحديد ما إذا كان ا
يستالطريقةال
فيروس ()Negative clearance testsل
التخلص منال
لسلبية�ثبات
تبارات ا
�خ
لشخص عن أنيكون معديا ً.
بيع منتوقف ا
فيروسالميتةبعدأسا
الحساسةللغاية جزيئاتال
تبارات
معديًا أم�  ،حيثيمكنن أ تلتقط ا�
ات تصريح ل�خاص
��قدم  ACPHDخطاب
تحتيةللرعايةالصحية.
التخلص ()Clearance testingي جهد أيضاالبنيةال
تبار
اخ
�طباء أو مقدمي الخدمات الطبية.
للعودة إلى العمل و�ينصح أيضابم�حظات من ا
لحفاظ على أمان��مة مجتمعاتنا.
نشكركعلىتعاونك والدورالم همالذيتلعبهفي ا
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:موارد للحصول على ال مزيد من المعلومات
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19- - CDPH
Testing-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html :CDC

•
•

:روابط للحصول على ال مزيد من المعلومات
يشمل ذلك أوامر مكتبالصحة
 و،Alameda • كل مايتعلقبعزلالحالة والحجرالصحيل�صا�ت (المخالطين)في مقاطعة
:)Health Office Orders and Instructions for Isolations and Quarantine ( تعليماتالعزل والحجر الصحي
و
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine.page
:(تصويرالمعلومات)) خاصب مغادرةالعزلInfographic( افيك
فوجر
• إن
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-can-i-leave-isolation-ara2021.01.26.pdf

SARS-CoV-2 فيروس
ظفي الرعايةالصحيةالذينتعرضوال
بخصوصالحجرالصحيلموCDPH • إرشادات
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
:الفرقبين الحجرالصحي والعزل
بخصوصCDC يانيلـ
لرسم الب
• ا
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf
Alameda • الموارد�صحاب ا�عمالفي مقاطعة
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
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لتعريفات
ا

الحالة
()Case

�ت
��ا
(المخالطون)
()Contacts
فترة العدوى
( Infectious
)Period
فترة الحضانة
( Incubation
)Period

ver: 02-18-2021

• شخص تمالتأكد من إصابتهبعدوى  COVID-19معمليا ً
���ل ال 24ساعة
��
بقى خارج مكانالعمللمدةعشرة ( )10أيام على
بقىفيالعزل وأني
• يجب أني
فضالحمى،
ا�يرة منالعزل،يجب أ�يكونلديه أي حمىبدونتناول  Tylenolأو أدوية أخرىيمكن أنتخ
توفىالشخصكافة هذه المعايير،فيعتبر أنهلميعد
تحسن جميعا�عراض ا��ىباستمرار .إذااس
ويجب أنت
يفاء هذهالمعايير.يمكن هم مغادرةالعزل
يتماست
معديًا .إذالميستوف كل هذه المعايير،فعليه البقاءفيالعزل حتى
والعودة إلى الحياة كالمعتاد .هذايشملالعودةإلىالعمل.
يشيةللحالة ،أومقدمي الرعايةللحالة ،أو أي شخص آخر أمضى 15دقيقة أو أكثر
���المع
فراد ا
• جميع أ
في حيزأقل من  6أقدام من الحالةأثناءفترةالعدوىللحالة (معقناع أوبدنو قناع).
���لفترةالعدوى.يعرف  CDCالتعرض
• ا�تصال (المخالط) هوالشخص الذيتعرض �دى الحا
لشخصالمصاب لمدة  15دقيقة أو أكثر.
على أنهالوجودعلىبعد أقل من 6أقدام ،مع أوبدنو قناع ،من ا
تبارالتعرضالتراكمي الذييصلإلى  15دقيقة أو أكثر خ�ليوم واحداتصا ً
� وثيقًا.
يمكن اع
فيروس إلى ا �رين -عندماتكون الحالة معدية.
�� ها أنتنقلالحالةال
فترة الزمنيةالتي يمكن
• ال
فترة المعدية 48 :ساعةقبل ظ هورا�عراض ا�لى (الحا��التيتظ هرعلي ها ا�عراضفقط)،
 oبدء ال
����تظ هرعلي ها أعراضفقط).
أو 48ساعةقبل تاريخ جمعالعينات (الحا��
في
��ل منالتعا
��لبحد أدنى و 24ساعةعلى
فترة المعدية 10 :أيامعلى
 oنهاية ال
فترة الزمنيةبينتعرضا�تصال (المخالط)حتى ظ هورا�عراضعليه (أو احتمال ظ هور أعراضعليه)
• ال
 oطولفترةالحضانة14-2 :يو ًمابعد التعرض (يمكن أنتكون حا�ت التعرض مستمرة)
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الموارد لمساعدةأسرتك
 أيامفي ا�بوع7 – 1-833-422-4255 ��
 في جميعأنحاء الوCOVID-19 الخطالساخن
Alameda County Public Health Department (ACPHD) COVID-19 لويب
موقع ا
https://covid-19.acgov.org/index.page
https://covid-19.acgov.org/help :صفحة الموارد
(510) 268-2101 ncov@acgov.org :ACPHD COVID-19 الخطالساخن
)Food( الطعام
:بزيارةالموقع
فضل
(ت510) 635-3663 – لكافةبرامجتوزيع الطعام
:• بنكالطعام
. وانقرعلىقائمة مواردالوصولإلىالطعامhttps://covid-19.acgov.org/food-housing-finance.page
)Health Care Benefits( لصحية
مزايا الرعاية ا
1-800-422-9495 :فنيينالتأمينالصحي،للتأمينالصحي
تسجيل
• المساعدةفيال
https://www.mybenefitscalwin.org/ : وبرامج أخرىMediCAL لطلب علىا�نترنتلبرنامج
تقديم ا
• قمب
)Mental Health/Counseling( ستشارات
�
ا/نفسية
لصحة ال
ا
الجمع ة خدمات الدعمفي ا�ماتفي- مسا ًء من ا�ثنين5:00 – ً  صباحا8:30  منالساعة،1-800-491-9099 – • الوصول
1-800-273-8255 :)ساعة24( Alameda مقاطعة
 منالساعة،20121 " إلىالرقمSAFE" النص:لرسائلالنصيةللمر اهقين
 خط اAlameda • خدمات الدعمفي ا�ماتفي مقاطعة
.ً مسا ًءيوميا11 – 4
 مسا ًء منا�ثنين9:00 صباحا ً إلى الساعة8:30 لساعة
 من ا1-844-682-7215 :• خطالمساعدةل��تعاطيالمخدرات وا�الة
.لرسمية
بريدصوتيللمكالماتالتيميتتلقي ها خارجأوقاتالعمل ا
،إلى الجمعة
)نية
سبا
�للغةا
(با1-888-628-9454 يزية) أو
��
للغة ا
 (با1-800-273-8255 :)ساعة24( نتحار
�• خطالحياةالوطنيلمنعا
(تحدث معنا)"إلىTalkWithUs"  أورسالةنصية1-800-985-5990 :)ساعة24( • خطالمساعدةفيا�ستغاثة منالكوارث
66746 الرقم
:قلم والتعامل
للمزيد من مواردالتأAlameda لمقاطعةCOVID بزيارة موقعالويب
فضل
• ت
https://covid-19.acgov.org/coping.page
)Financial Assistance( لية
المساعدة الما
:COVID تعلقةبـ
صبالمدينة وم
لحصولعلى مساعدة مالية خا ة
تحقق من حكومةال مدين ةالمحليةل
Oakland- https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19 •
Alameda- https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19 •
San Leandro- https://www.sanleandro.org/c19/ •
Hayward- https://www.hayward-ca.gov/covid-19 •
Fremont- https://www.fremont.gov/3571/Coronavirus-Disease-2019 •
Berkeley- https://www.cityofberkeley.info/covid-19/ •
Albany- https://www.albanyca.org/our-city/covid-19-response-resources •
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Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

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

Emeryville- http://www.emeryville.org/coronavirus
Newark- https://www.newark.org/residents/covid-19-coronavirus
Dublin- https://www.dublin.ca.gov/coronavirus
Pleasanton- https://covid19.cityofpleasantonca.gov/index.html
Livermore- https://cityoflivermore.net/about/emergency/covid19.htm
Union City- https://www.unioncity.org/445/Coronavirus-Disease-COVID-19
Piedmont- https://piedmont.ca.gov/government/covid-19

•
•
•
•
•
•
•

)Housing and Other Assistance( �خرى
��ان والموارد ا
ا
211 • اتصل على رقم
))Career/Jobs (Career Centers( )هنية (مراكز الوظائف
لحياة الم
ا/الوظائف
Eden Area •
www.edenareaonestop.org :موقع ا�نترنت
edenareaajcc@rubiconprograms.org :��كتروني
بريد
ال
(925) 914-7675 ( أو510) 672-4150 :ال هاتف

GENERAL ISO/QUAR PACKET
FOR CASES AND CONTACTS - ARABIC

Tri-Cities
www.ohlone.edu/careercenter موقع ا�نترنت
careercenter@ohlone.edu :��كتروني
بريد
ال
(510) 742-2323 :ال هاتف

•

North Cities
coa-ncitiescc@peralta.edu :��كتروني
بريد
ال
(510) 748-2208 :ال هاتف

•

Tri-Valley
www.trivalleyonestop.org :موقع ا�نترنت
employerservices@clpccd.org :��كتروني
بريد
ال
(925) 560-9431 :ال هاتف

•
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نني مغادرةالعزل ()Isolation؟
نصائح :متىيمك

أنا أعتقد أو أعرف أنني ُمصاببفيروس  ،COVID-19ولدي أعراض.
متىيمكنني مغادرة العزل؟
لقرب من آخرينبعد:
تتواجدبا
يمكنك أن

مرور  10أياممنذ ظ هور�عراضعليك أول مرة و •
مرور 24ساعةبدون حمى و •
سن أعراض
COVID-19.تح ُ

•

لقد كانتنتيجة اختباري إيجابيةلفيروس  ،COVID-19لكن لمتظ هر عليا
���.متىيمكنني مغادرة العزل؟
أي أعراضعلى ا
عليك البقاء زف ز ز
المنل واالبتعاد عن اآلخرين ى
حت مرور  10أيام عىل
ي
اإليجاب.
اختبارك
ي

فيه�عراضعليك أو
يو تظ هر
ليوصفر ( )0هو أول م
ام
ختباركفيه.
ليوم الذي تم ا
ا
ليوم .11
يمكنك مغادرة العلز في ا
ال تحتاج إىل نتيجة اختبار سلبية لمغادرة العزل أو للعودة إىل العمل.

يتعي عىل عدد قليل من األشخاص القيام بالعزل لمدة ً 20
ز
يوما عندما يخنهم الطبيب بعمل ذلك.
*سوف

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
01/26/2021

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

?When Can I Leave Isolation

