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أوغير ملقح؛ •
ؤهل للجرعة • ملقح وم

لمولكن **المعززة
زة يتلقى الجرعة المعز

.19-أيام على األقل، بعد آخر تماس مع شخص مصاب بكوفيد5لمدة الزم المنزل•
بار سلبية يمكن أن ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم الخامس إذا لم تظهر عليك األعراض  أو كانت نتيجة االخت•

.في اليوم الخامس أو بعده
.اتبع توصيات العزلإيجابيةإن كانت النتيجة ➢

.إذا تعذر االختبار أو اخترت عدم االختبار، فمن األفضل االستمرار في ا لحجر حتى اليوم العاشر•
ة مناسبة عند االقتراب من اآلخرين وذلك  لمدة إجمالية تصل لعشرة أيام، خاصة في األماك• ن ارتد كمام

.المغلقة
إذا لم تتمكن من االختبار أو إذا كانت النتيجة .إذا ظهرت األعراض، الزم المنزل وقم باالختبار، إن أمكن•

.إيجابية، فاتبع توصيات العزل

تلقيت الجرعة •
أوالمعززة؛ 

ملقح، ولكن ليس •
مؤهال بعد للجرعة 

المعززة

.قم باالختبار في اليوم الخامس•
.اتبع توصيات العزلإيجابيةإن كانت النتيجة ➢

ة مناسبة عند االقتراب من اآلخرين لمدة عشرة أيام، خاصة في األماكن المغلقة• انظر إلى . )ارتد كمام
ة أدناه لمزيد من المعلومات (إرشادات ارتداء الكمام

إذا لم تتمكن من االختبار أو إذا كانت النتيجة .إذا ظهرت األعراض، الزم المنزل وقم باالختبار، إن أمكن•
.إيجابية، فاتبع توصيات العزل

كم من الوقت يجب أن أبقى في الحجر 
الصحي؟

األسئلة 
األكثر 
تداولا 

؟ ما المقصود بالحجر الصحي
ي الحجر الصحي الشخص الذي من المحتمل أنه قد تعّرض لـ  

وس SARS-CoV-2ُيبق  وهو الفير
 عن اآلخرين19-المسبب لكوفيد

ً
.بعيدا

؟ ي الحجر الصحي
كم من الوقت يجب أن أبق  ف 

13/01/2022:محدث
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مة :إرشادات ارتداء الكما
ة مناسبة ضروري لحماية اآلخرين خالل األيام العشرة من بدء اإلصابة للحصول على معلومات حول كيفية استخدام .إن ارتداء كمام

:الكمامة بالفاعلية المثلى، يرجى الرجوع إلى هذا الرابط
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

يمكن لألشخاص الملقحين والمؤهلين للجرعة المعززة ولكن لم يأخذوها بعد، العودة إلى العمل(:ال ينطبق على موظفي الرعاية الصحية)مكان العمل **

:إذا لم تظهر عليهم أعراض و
.19-يوما بعد المخالطة األخيرة لشخص مصاب بكوفيد5-3في غضون اختبار تشخيصي سلبيةتم الحصول على نتيجة •

www.bit.ly/Vx-Eligible:يرجى مراجعة هذا الرابط لالطالع على تعريفات األهلية للجرعة المعززة

:مالحظة
و وزارة الصحة العامة في ( CDC)تعكس المبادئ التوجيهية أعاله أحدث التوصيات الصادرة عن مركز السيطرة على األمراض والوقاية من األمراض 

أيام هو 10يظل العزل بعيدا عن اآلخرين لمدة .وهي متوفرة لك كخيار، على الرغم من احتمال وجود خطر النقل بعد األيام الخمسة CDPH.كاليفورنيا
.الخيار األكثر أمانا

14/01/2022 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
http://www.bit.ly/Vx-Eligible

