
Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
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ي مغادرة العزل؟
متى يمكنت  2022مارس / آذار22:محدث

:نصائح
متى يمكنني مغادرة العزل؟

األشخاص الذين تأكدت 

19-إصابتهم بمرض كوفيد

(العزل)
اإلجراء الموصى به

بمرض كوفيد، إصابتكإذا تأكدت 

ن بغض النظر عالعزلينبغي عليك 
.حالة اللقاح أو عدم وجود أعراض

.أيام على األقل5الزم المنزل لمدة •

شى األعراض أو أنها تتاللمتظهريمكن أن ينتهي العزل بعد اليوم الخامس إذا •
.سلبية(يفضل المستضد)التشخيصي االختبارنتيجةوكانت 

م إذا تعذر االختبار أو اخترت عدم االختبار، فمن األفضل العزل حتى اليو•

.العاشر
مدة ال تقل وفي حالة وجود الحمى ينبغي أن تستمر العزلة إلى أن تتالشى الحمى ل•

دون استخدام األدوية التي تقلل من الحمى، مثل )ساعة 24عن 
(.إيبوبروفين/تيلنول

إلى ما بعد إذا لم تتالشى األعراض، استمر في البقاء في المنزل حتى تتالشى أو•

.اليوم العاشر
رة ارتد كمامة مناسبة عند االقتراب من اآلخرين وذلك  لمدة إجمالية تصل لعش•

د انظر إلى إرشادات ارتداء الكمامة أدناه لمزي. )أيام، خاصة في األماكن المغلقة
(من المعلومات

 اتصل بمقدم الخدمة الطبية لمعرفة ما إذا كنت •
 
بمرض خطر اإلصابةلمعرضا

ي عالجات مرض كوفيد
 لتلقى

ً
يمكنك معرفة المزيد عىل .كوفيد الشديد ومؤهال

https://covid-19.acgov.org/antibody-treatmentالموقع 

:إرشادات ارتداء الكمامة
ة من بدء اإلصابة وري لحماية اآلخرين خالل األيام العشر يمكنك معرفة المزيد من المعلومات .إن ارتداء كمامة مناسبة ض 

الموقع حول كيفية الحصول عىل أقىص حماية من الكمامات عىل 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-

Masking.aspx

:مالحظة
و ( CDC)راض تعكس المبادئ التوجيهية أعاله أحدث التوصيات الصادرة عن مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية من األم

ي كاليفورنيا
وهي متوفرة لك كخيار، عىل الرغم من احتمال وجود خطر النقل بعد األيام  CDPH.وزارة الصحة العامة ف 

.أيام هو الخيار األكثر أمانا10يظل العزل بعيدا عن اآلخرين لمدة .الخمسة

https://covid-19.acgov.org/antibody-treatment
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
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19-كوفيدإرشادات حول التماس المباشر

؟ ي تماس مباشر
 
هل أنت ف

ي مكان مغلق مع شخص مصاب بمرض
ي تماس مباشر إذا كنت تتشارك الهواء نفسه ف 

لمدة 19-كوفيدتعتبر ف 
ي غضون 15

.ساعة24دقيقة أو أكبر ف 

(19-كوفيد)إرشادات بشأن التماس المباشر 
21/07/2022:محدث

:إرشادات ارتداء الكمامة
وريا لحماية اآلخرين10إن ارتداء كمامة مناسبة لمدة  . يوما بعد التعرض يعد أمرا ض 

:للحصول عىل معلومات حول كيفية استخدام الكمامة بالفاعلية المثىل، يرجر الرجوع إىل هذا الرابط
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

www.bit.ly/Vx-Eligible:للحصول عىل معلومات حول اللقاحات أو األهلية للجرعات المعززة، يرجر زيارة

، احرص عىل تجنب األشخاص المعرضي   بدرجة خطورة عالية لإلصابة بمرض كوفيد:مالحظة  بالحجر الصحي
ً
10لمدة 19-رغم أنك لست ملزما

ديهم، كبار السن، األشخاص الذين يتعايشون مع ظروف مرضية مزمنة، واألشخاص الذين يعانون من حاالت تضعف نظام المناعة ل: يوما مثل
https://bit.ly/AC-C19الموقع الموارد عىل /يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات.واألشخاص غب  الملقحي   

التماس )19-إذا كنت معرضاً لإلصابة بمرض كوفيد

(المباشر
إجراءات لحماية اآلخرين

فليس عليك ،19-في حال تعرضت لشخص مصاب بمرض كوفيد

ولكن، إذا ظهرت عليك أعراض .تقوم بالحجر الصحيأن 

المرض، فأعزل نفسك على الفور وقم بإجراء اختبار مرض

!19-كوفيد

دقيقة 15مشاركة الهواء الداخلي نفسه لمدة التعرض يعني

5لقاءات مختلفة، بمدة 3:مثال.ساعة24إجماال في غضون 

(.دقيقة15دقائق لكل منها يعني تعرض لمدة 

وس ، يمكنك البدء في نشر الفير19-إن كنت مصاباً بمرض كوفيد

ق أو قبل يومين من الشعور بأي أعراض مثل السعال أو ألم الحل

ابي، أو يومين قبل االختبار اإليج)اإلسهال أو التعب أو الصداع 

(.إذا لم تشعر بالمرض أبدا

.أيام من التعرض له5إلى 3خالل 19-قم بإجراء اختبار مرض كوفيد•

ارتد كمامة مناسبة عند االقتراب من اآلخرين وذلك  لمدة عشرة أيام، •

.خاصة في األماكن المغلقة

.عليك لمدة عشرة أيام19-راقب ظهور أعراض كوفيد•

إذا ظهرت عليك  األعراض، الزم  المنزل  وابتعد عن اآلخرين •

إذا كان االختبار .19-حتى تتمكن من إجراء اختبار مرض كوفيد

ساعة وقم باختبار آخر ألن 48إلى 24األول سالبا، فانتظر من 

ال تأتي نتيجة 19-بعض األشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد

.اختبارهم إيجابية على الفور

: إيجابيا، فاتبع إرشادات العزل19-إذا كان اختبار كوفيد•

https://bit.ly/AC-C19

ية ينبغي لألشخاص الذين يعيشون أو يعملون أو يزورون أماكن عال•

أو المتواجدين ضمن فئات سكانية 19-المخاطر النتشار مرض كوفيد

دور التمريض، والسجون، ومالجئ : على سبيل المثال)ضعيفة 

.أن يتبعوا إرشادات إضافية من المنشأة( المشردين

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
http://www.bit.ly/Vx-Eligible
https://bit.ly/AC-C19
https://bit.ly/AC-C19


 

 

 

 

 

 

 
 

 الموارد المالية 

 اتصل بـ المعلومات:  المؤسسة 

  19-برنامج إعانة اإليجار أثناء جائحة كوفيد 

 في كاليفورنيا 

تقديم التمويل لمساعدة األسر المؤهلة للحصول للدخل في  

المدفوعات  دفع اإليجار والمرافق، لسداد كل من 

 المتأخرة أو المستقبلية. 

1-833-430-2122 

https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overvie

w.html#renter  

 

الطوارئ   في حاالت برنامج مساعدة اإليجار 

 في مقاطعة أالميدا 

  15مساعدة األسر المؤهلة للدخل في دفع ما يصل إلى 

شهًرا من اإليجار والمرافق، لسداد كل من المدفوعات  

 المتأخرة أو المستقبلية. 

https://www.ac-housingsecure.org/ 

HELP  برنامج المساعدة واإلقامة في(

 حاالت الطوارئ( 

يوفر المساعدة الطارئة لمرة واحدة لسكان مقاطعة  

 أالميدا لمنع التشرد واالنتقال إلى سكن دائم.

2200 259-510 

  HoEmLodgP@acgov.org :لكترونياإلبريد ال

 الطلب اإللكتروني للتقدم، أكمل هذا

SSA  الخدمات االجتماعية في مقاطعة أالميدا ( يقدم برنامج المساعدة العامةGA  والمساعدة النقدية )

وبرنامج المساعدة النقدية للمهاجرين (، RCAلالجئين )

(CAPI.اإلعانات والدعم للمؤهلين ) 

510-263-2420 

https://www.alamedasocialservices.org/public/se

rvices/financial_assistance/cash_assistance_prog

ram_for_immigrants.cfm  

  4985-860-510 ;3100-768-510 أوكالند  لسكانمساعدة اإليجار  الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في شرق الخليج

www.cceb.org   

 ;3700-272-510 مساعدة لإليجار والدفعات للعائالت  موسم المشاركة

https://www.alamedacountysocialservices.org/our

-Housing/Other-and-services/Shelter-

 sharing-of-Support/season 

 https://ofwemergencyfund.org/help هدايا نقدية للعاملين بالساعة األجور لمرة واحدة صندوق الطوارئ 

، والمساعدة  CalFreshو EDDالمساعدة المقدمة من  مجلس الوحدة 

في مجال المرافق والمساكن، والخدمات المتصلة  

 )اإلنجليزية واإلسبانية ولغة المام(  بالوظائف.

510-535-6101 

  admin@unitycouncil.org;البريد اإللكتروني: 

 center-www.unitycouncil.org/career 

 Centro Legalرازا )سينترو ليغال دو ال  

de la (Raza 

مساعدات إيجار طارئة لسكان مقاطعة أالميدا والموارد  

 األخرى. 

 https://www.centrolegal.org/ 

510-437-1554 

-كوفيدالمساعدة مع طلب وموارد إعانات اإليجار أثناء  مشروع صحي على مستوى الشارع

 في كاليفورنيا )اإلنجليزية واإلسبانية والمايا( 19

(510) 306-4835 ; 

http://streetlevelhealthproject.org/ 

معلومات عن الوصول إلى المأوى والسكن المؤقت   موارد اإلسكان 

 مقاطعة أالميداوالسكن الطارئ اآلخر في 

  /http://211alamedacounty.org؛211اتصل على 

المساعدة في دفع الفاتورة لمرة واحدة، وترتيبات الدفع  ( PG&Eبي جي أند اي )

 والتمديدات )برنامج الوصول( 

1-800-933-9677  

 )برنامج الرعاية( ( PG&Eخصم على بي جي أند اي )

 2683-403-866-1 المساعدة في فاتورة المياه EBMUDبرنامج مساعدة العمالء 

 216 داخلي و 216 داخلي 510-881-0300 ( LIHEAPالمساعدة في فاتورة الكهرباء )برنامج  ( Spectrumمركز سبيكتروم المجتمعي ) 

 https://www.spectrumcs.org/ 

 

 

 مقاطعة  موارد ألميدا 

 موارد للمساعدة 
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 الموارد الغذائية 

 اتصل بـ المعلومات المؤسسة

بنك الطعام في مقاطعة  

 أالميدا 

سيربطك خط المساعدة بمصدر البقالة أو وجبة 

ساخنة في نفس اليوم الذي تتصل فيه. المساعدة في  

 . Cal Freshتقديم طلب 

510-635-3663  
 م( 4ص إلى   9الجمعة من  –)االثنين 

  و www.foodnow.net مسؤول الطعام المحلي

www.comidaahora.net 

قائمة الموارد الغذائية بما في ذلك  خدمات توزيع الطعام 
الوجبات المدرسية وساعات 

التسوق الخاصة عبر الروابط  
 الموجودة في القائمة.

-19.acgov.org/covid19-https://covid
-finance/food-housing-assets/docs/food

2021.06.21.pdf-list-resource-access 

هو برنامج مساعدة غذائية   CalFreshبرنامج   CalFreshبرنامج كال فريش للغذاء 
( يقدم المساعدة لألسر لشراء  SNAPتكميلية )

 األطعمة المغذية.

1-800-422-9495  
 (SNAPبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

https://www.mybenefitscalwin.org/ 
 

 موارد التأمين الصحي 

 اتصل بـ المؤسسة/المعلومات 

-Mediمساعدة التسجيل في التأمين الصحي )

CAL  )وبرامج أخرى 

1-800-422-9495 
;ndex.cfm http://alamedasocialservices.org/public/i ;https://www.mybenefitscalwin.org/ 

 0230-297 510 حدد موقع طبيب أو عيادة صحية قريبة منك

 center/-https://www.alamedahealthconsortium.org/health
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/ 

 

 الدعم العاطفي/االستشارة: 

 اتصل بـ المؤسسة 

 9099-491-800-1 الوصول للصحة السلوكية في مقاطعة ألميدا

 من األثنين إلى الجمعة   5:00إلى  8:30 من 

  24خدمات دعم األزمات في مقاطعة أالميدا )

 ساعة(
1-800-273-8255 

 

 3777-829-800-1 ساعة( 24خط مساعدة المسارات العائلية ) 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Alameda County Resources 

 

 

 

 

 

Colleen Chawla – Agency Director Kimi 

Watkins-Tartt – Director Nicholas Moss, MD 

– Health Officer 

 

 

 

Contact 

Public Health Department 

(510  )267-8000 Main Line 

COVID-19 Information: 

(510  )268-2101 

Email: ncov@acgov.org 

www.acphd.org 

Ver: 05-20-2021 

 موارد مقاطعة ألميدا
 موارد للمساعدة 

http://www.foodnow.net/
http://www.comidaahora.net/
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/food-housing-finance/food-access-resource-list-2021.06.21.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/food-housing-finance/food-access-resource-list-2021.06.21.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/food-housing-finance/food-access-resource-list-2021.06.21.pdf
https://www.mybenefitscalwin.org/
http://alamedasocialservices.org/public/index.cfm
https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/
mailto:ncov@acgov.org
http://www.acphd.org/

