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لطينبشكلمباشر أنيجرونتحاليلفيروس اليُطلب من األشخاص الذينتلقوا اللقاح والذين خالطوا شخص
يوصى جميع المخا
وفيد-
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كورونا المستجد (ك
لتالية:
يير ا
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لقاح ،هناك خياران لتحديد مدة الحجر الصحي الخاص  )19اال
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تبر اليوم األول.
بك.يرجى مالحظة أنيومالمخالطةيع
• مرور أسبوعين على األقل منذ جرعة اللقاح األخيرة -
لثانيةفي سلسل ة من
جرعة اللقاح األخيرةتعني الجرعة ا
بقاءفي المنزل لمدة  10أيامبعد المخالظة إذا
الخيار  :1عليك ال
فايزر ) )Pfizerأو موديرنا ) )Modernaأو
جرعتين (مثل
فيروس كورونا.
لمتجريتحاليل
لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية مثل
سترازينيكا )،)AstraZeneca
وفيشيلد ) )Covishieldأو أ
ك
بقاءفيالمنزللمدة 7أيام ويمكنك الخروجفي
الخيار  :2عليك ال
أو جرعة واحدة من لقاح الجرعة الواحدة (جونسون
نتيجت ها
لثامن إذا أجريتتحاليلفيروس كورونا وكانت
اليوم ا
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ليوم الخامس أوبعد ذلك) .إذا
سلبية (يجب إجراء االختبارفي ا
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بمقدم الرعاي ة الصحية الخاص بك أو إدارة الصحة العامة
للحصول علىإرشادات عن العزل.
تلقوا
حتىبدون ظ هور أعراض ،يتمتشجيع األشخاص الذين
لقاح على إجراء تحاليل بعد  5-7أيام من مخالطت هم لحال ة
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بناء عىل إرشادات مركز
قد أصدرت إدارة الصحة العامة يف كاليفورنيا إرشادات محدثة عن الحجر
الصح ر
ي
التال https://bit.ly/3hWbBPo
والت يمكن العثور عليها عىل الرابط
مكافحة األمراض والوقاية منها (،)CDC
ي
ي
التال https://bit.ly/3kznDQk
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يمكن العثور عىل طلب مسؤول الصحة يف مقاطعة أالميدا بشأن الحجر
ي
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يرج االطالع عىل هذه الحزمة الشاملة للعزل /الحجر
للحصول عىل اإلرشادات الكاملة للحجر
ي
ي
ي
غي قادر عىل متابعة هذا الرابط ،ى
يرج االتصال عىل  ،510.268.2101ويمكن أن ترسك حزمة إليك
 https://bit.ly/3hYz7vc.إذا كنت ر
بالييد.
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