كم من الوقت يجب أن أبقى في الحجر
الصحي؟
أصدرت إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا إرشادات COVID-19للحجر الصحي التي تم تحديثها بنا ًء على إرشادات
.CDC
يمكن العثور على أمر مسؤول الصحة في  )Alameda County Health Officer Order(Alameda Countyبشأن
الحجر الصحي هنا.
هل يحتاج األشخاص الذين تلقوا التطعيم إلى القيام بالحجر
الصحي؟
ال ،طالما أن كال مما يلي صحيح:
مرور فترة أسبوعين )(2على األقل ،ولكن ليس أكثر من 3شهور منذ أن
تلقيت الجرعة الثانية.
عدم ظهور أي أعراض  COVID-19عليك في األسبوعين ( )2التاليين
للتعرض.

من الذي يجب عليه القيام بالحجر الصحي لمدة 14يو ًما؟

ال تزال فترة الحجر الصحي لمدة 14يو ًما هي الخيار األكثر أمانًا .وهذا ُمهم بشكل
خاص إذا كنت على اتصال وثيق ومنتظم مع أي شخص من الفئات األكثر عرضة
لخطر اإلصابة بمرض شديد ،مثل شخص يُعاني من نقص المناعة .إذا كنت تعيش
أو تعمل في أي من األماكن التالية ،فيجب عليك القيام بالحجر الصحي لمدة 14
يو ًما بعد آخر تعرض لك:
مرافق الرعاية طويلة األجل )(Long-term care facilities
•
(LTCF)²
المرافق اإلصالحية (مثل السجون)
•
غرفة مفردة اإلشغال (SRO) )(Single Room Occupancy
•
الفنادق
المهاجع
•
مالجئ لألشخاص الذين ال يمتلكون منزال ً
•
) مع شخص مصاب (Close Contactيسىم اليوم األخير من االتصال الوثيق
ً
سلبيا 0 (Day 0)".اليوم "
إذا تم إجراء (إذا لم تكن لديك أعراض وكان اختبارك
ً (15).
يوما فر اليوم الخامس عشر  ،14فسينتهر الحجر الصحر لمدة )االختبار
عىل سبيل المثال ،إذا كان آخر اتصال وثيق لك فر األول من يناي رر ،فإن أول يوم
.يناير 15من يناير واليوم األخير هو )(2من الحجر الصحر هو الثانر

التي تعاني من النقص الحاد في الموظفين أثناء الجائحة بالرجوع  LTCFيجب أن تقوم مرافق ²
للحصول على المزيد من إرشادات الحجر الصحيACPHD.إلى

ما هو الحجر الصحي؟
دور الحجر الصحي هو أن يبقى الشخص الذي ربما يكون قد تعرض لفيروس
 ،SARS-CoV-2وهو الفيروس ال ُمسبب لعدوى  ، COVID-19بعيدًا عن اآلخرين.

من الذي يحتاج إلى القيام بالحجر الصحي؟
(Close Contact ¹االتصال الوثيق) ويعني ذلك أنك كنت على بعد أقل من 6
أقدام من شخص مصاب بفيروس  COVID-19لمدة  15دقيقة أو أكثر ،حتى لو
كل منكما يرتدي أقنعة .أيضاً ،تُحتسب الفترات األقصر التي تصل في
كان ٍ
مجموعها إلى  15دقيقة في اليوم الواحد .أيضاً ،يمكن أن يعني االتصال الوثيق
أنك قضيت وقتا ً أقل ولكن تعرضت بشكل كبير للقطرات التنفسية لشخص مصاب
بعدوى  .COVID-19على سبيل المثال ،سعل الشخص المريض عليك مباشرة.
يجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية اتباع إرشادات تقدير الخطورة
الصادرة عن .CDC
 ،أو الذي كانت نتيجة COVID-19ال يحتاج الشخص الذي أصيب بعدوى
 ،إلى الحجر الصحي أو إلجراء االختبار SARS-CoV-2اختباره إيجابية لفيروس
مرة أخرى لمدة تصل إلى  3أشهر بعد انتهاء العزل ،طالما أنه ال يعاني من
أعراض .قد يحتاج أي شخص تظهر عليه األعراض في غضون  3أشهر إلى
االختبار مرة أخرى ويجب عليه االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص به.

هل يجب أن أقوم بإجراء االختبار أثناء الحجر الصحي؟
إذا ظهرت عليك أعراض أثناء الحجر الصحي ،يجب أن تخضع لالختبار .حتى
إذا لم تظهر عليك أعراض ،فإن  ACPHDيوصي بإجراء اختبار لفيروس
 SARS-CoV-2بين  4و 10أيام بعد االتصال الوثيق (المخالطة).

CDC.يجب على مقدمي خدمات الرعاية الصحية اتباع إرشادات تقدير الخطورة الصادرة عن ¹

كم من الوقت يجب أن أبقى في الحجر
الصحي؟

فيما يلي بعض االستثناءات لألشخاص الذين يقومون بإنهاء الحجر
الصحي بعد 7أيام:
إذا كنت تعمل في مكان للرعاية الصحية يعاني من الجائحة
.1
( )(experiencing an outbreakأي انتقال فيروس
مشتبه به أو مؤكد) ،فقد يوصي ACPHDبالحجر الصحي
لمدة 14يو ًما كاملة.
إذا كنت تعمل في مكان تقوم فيه بتقديم الرعاية للمرضى الذين
.2
يعانون من ضعف شديد في المناعة (severely
( )immunocompromised patientsعلى سبيل
المثال ،أولئك الذين يخضعون لزراعة النخاع العظمي أو
زراعة أعضاء صلبة أو يخضعون للعالج الكيميائي) ،فيجب
عليك إما إكمال الحجر الصحي الكامل لمدة 14يو ًما أو إعادة
تعيينك مؤقتًا لرعاية مرضى آخرين.

إذا قمت بالحجر الصحي لمدة أقل من 10أيام ،فيجب عليك:
 .1ارتداء قناع وجه جراحي في جميع األوقات أثناء العمل
لمدة 14يو ًما كاملة.
 .2مراقبة نفسك بحثًا عن أعراض COVID-19لمدة 14
يو ًما كاملة .إذا ظهرت عليك األعراض ،عليك القيام
بالعزل الذاتي على الفور ،واتصل بمقدم الرعاية الصحية
الخاص بك ،وقم بإجراء االختبار.
 .3استخدام غطاء الوجه والبقاء على بُعد 6أقدام على األقل
من اآلخرين عندما تكون خارج المنزل لمدة 14يو ًما
كاملة.
أثناء النقص الحاد في الموظفين ،قد يحتاج بعض األشخاص الذين
يعملون في قطاع السالمة العامة (على سبيل المثال ،قوات إنفاذ
القانون ،ورجال اإلطفاء )EMTsإلى العودة إلى العمل قبل نهاية
الحجر الصحي .لمزيد من المعلومات حول هذه المواقف الخاصة،
يرجى االطالع على Alameda County Health Officer
Order 20-06.

من يمكنه إنهاء الحجر الصحي بعد 10أيام؟
إذا لم تكن على اتصال وثيق ومنتظم مع أي شخص من الفئات األكثر
عرضة لخطر اإلصابة بمرض شديد ( high risk for severe
 )diseaseولم تكن لديك أي أعراض ،فيمكنك إنهاء الحجر الصحي بعد
10أيام من آخر تعرض لك .على سبيل المثال ،إذا كان آخر اتصال وثيق
لك في األول من يناير ،فإن اليوم األول من الحجر الصحي لمدة 10أيام
هو الثاني من يناير واليوم األخير هو 11يناير.
إذا كنت في الحجر الصحي لمدة تقل عن 14يو ًما ،فيجب عليك:
مراقبة نفسك بحثًا عن أعراض COVID-19لمدة 14يو ًما
.1
كاملة .إذا ظهرت عليك األعراض ،قم بالعزل الذاتي (self-
 )isolateعلى الفور ،واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك،
وقم بإجراء االختبار.
استخدام غطاء الوجه والبقاء على بعد 6أقدام على األقل من
.2
اآلخرين عندما تكون خارج المنزل لمدة 14يو ًما.

أيام؟ 7من يمكنه إنهاء الحجر الصحي بعد
أثناء النقص الحاد في الموظفين  ،(critical staffing shortage) ³قد
يعود موظفو الرعاية الصحية )(health care personnel) (HCP
 ،⁴وعمال االستجابة للطوارئ (emergency response
) ،workersوعمال الخدمة االجتماعية يحدث نقص حاد في الموظفين
عندما ال يكون هناك عدد كافٍ من الموظفين لتوفير رعاية آمنة للمرضى،
أو المقيمين ،أو نزالء السجون .عندما يحدث نقص حاد في الموظفين في
مكان للرعاية الصحية ،يجب على المرافق أن تفكر بشدة في إلغاء الزيارات
واإلجراءات غير الضرورية ،وتعديل جداول عمل الموظفين ،وإلغاء ،أو
تأخير ،إجازات الموظفين ،وتعيين موظفين  HCPإضافيين ،وتناوب
HCPللوظائف التي تدعم أنشطة رعاية المرضى .يمكن العثور على مزيد
من المعلومات حول النقص الحاد في الموظفين في استراتيجيات CDC
للتخفيف من نقص العاملين في الرعاية الصحية.
على سبيل المثال ،إذا كان آخر اتصال وثيق في األول من يناير ،فسيكون
أيام هو الثاني من يناير واليوم 7اليوم األول من الحجر الصحي لمدة
.األخير هو الثامن من يناير ،مع إجراء االختبار بعد السادس من يناير

يحدث نقص حاد في الموظفين عندما ال يكون هناك عدد كافٍ من الموظفين لتوفير رعاية آمنة للمرضى ،أو المقيمين ،أو نزالء السجون .عندما يحدث نقص حاد في ³
الموظفين في مكان للرعاية الصحية ،يجب على المرافق أن تفكر بشدة في إلغاء الزيارات واإلجراءات غير الضرورية ،وتعديل جداول عمل الموظفين ،وإلغاء ،أو تأخير،
للوظائف التي تدعم أنشطة رعاية المرضى .يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول النقص الحاد  HCPإضافيين ،وتناوب HCPإجازات الموظفين ،وتعيين موظفين
للتخفيف من نقص العاملين في الرعاية الصحيةCDC .في الموظفين في استراتيجيات
ُعرف موظفو الرعاية الصحية (⁴
) على أنهم أشخاص ،يعملون بأجر أو بدون أجر ،في مجاالت رعاية المرضى ،والذين يمكن أن يتعرضوا لعوامل ُمعدية (على  HCPي َّ
على أنهم معرضون لإلصابة بالمرض في العمل  HCPسبيل المثال ،الدم ،واألنسجة ،وسوائل الجسم وكذلك المعدات ،أو األسطح ،أو الهواء الملوث) .يجب اعتبار
COVID-19.لتقدير الخطورة وقيود العمل بالنسبة للعاملين بالرعاية الصحية مع التعرض المحتمل لعدوى CDCباستخدام إرشادات

