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 :۱۹-كوفید
 ۱۹-تعلیمات العزل للمصابین بكوفید

 

 

 خالصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یوم واحد على األقل. یفصل بینھمامتتالیین  ۱۹-كوفید سلبیان لفیروستوقف عن ارتداء القناع إذا كان لدیك اختباران ال یمكنكمعاییر إنھاء العزل بعد الیوم الخامس، فبإذا استوفیت  .１

ختبارات  االفمن األفضل استخدام  االختبار،. إذا قمت بإجراء 10-6قبل إنھاء العزل بین الیوم   ۱۹-لكوفید بشدة بالحصول على اختبار سلبي إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس انجلوس توصي .２

 مخاطر اإلیجابیات الكاذبة.من لتقلیل  لالمستضد (بما في ذلك االختبارات الذاتیة) 

فتحدث مع طبیبك حول متى  الشدید، ۱۹-كوفید ساعة بعد زوال الحمى. إذا كنت تعاني من نقص المناعة أو كنت مصابًا بفیروس  24فابق في عزلة لمدة  الحمى (الحرارة)،إذا كنت ال تزال تعاني من  .３

 یمكنك التواجد مع اآلخرین.

 
-540- 833- 1للصحة العامة على الرقم  ۱۹- عن كوفید أو ال تستطیع العزل بأمان في المنزل ، فاتصل بخط معلومات التشرد،من  تعانياو اذا كان لدیك أسئلة، 

 مساًء.  8:30صباًحا إلى  8:00المساعدة یومیًا من تتوفر  . 0473
 

 انعزل: ابق في المنزل وابتعد عن اآلخرین  
 

و / أو   عوارضحتى لو لم یكن لدیك  ،العزلعلیك و. أیام على األقل 5المنزل بعیًدا عن اآلخرین لمدة ، فعلیك البقاء في ۱۹-كوفیدذا كنت مصابًا با
 أدناه لحمایة اآلخرین. تعلیمات العزلإذا تم تطعیمك أو إصابتك في الماضي. اتبع 

 
 األیام: عدل

 ھو الیوم األول من ظھور األعراض.  0الیوم  •
ابدأ بالیوم  الظھور،في  عوارضھو الوقت الذي تم فیھ جمع أول اختبار إیجابي لك. إذا استمرت ال 0فإن الیوم  ،عوارضإذا لم تكن لدیك  •

 باعتباره الیوم األول من ظھور األعراض.  0
 

 یوم   

ارتد قناع  
حول 

 ۱اآلخرین

 

  بدء العوارض او نتیجة االختبار ایجابیة

 البدء بعد أیام العزل 

  انتھاء العزل۳

 یمكنك انھاء العزل بعد یوم ۲٥ اذا:  
ساعة (دون ادویة لتخفیف   ۲٤لم یكن لدیك حرارة لمدة  •

 الحرارة)، و  
لیس لدیك أي عوارض أخرى او كانت عوارضك   •

 خفیفة وتتحسن.  

في مقاطعة لوس انجلوس: ۱۹- كنت مصاب بكوفید إذا    
 

  ❶ انعزل (ابق في المنزل بعید عن اآلخرین)، و 
 

 ❷ ارتد كمامة محكمة حت ى یوم  ۱۰، و
 
 أخبر المخالطین بك انھ تم تعرضھم للمرض وعلیھم  

   ❸اتباع التعلیمات للمخالطین. 
 

  ۱۹- كانت نتیجة اختبار كوفید إذا ۱۹- تعتبر مصاب بكوفید
إیجابیة او تم ابالغك من قبل مقدم الرعایة الصحیة  

.  ۱۹- بإصابتك بكوفید  
 
 

أخرى، ألحدث المعلومات. لقراءة ھذه المعلومات بلغة  ph.lacounty.gov/covidisolationرجاء زر الصفحة باللغة اإلنكلیزیة على 
 في الزاویة الیسرى العلیا الصفحة واختر اللغة.   ”Translate“اضغط على 

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
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 ء العزل: انھا
 )، اذا: ۱۰-٦* (بین یوم ٥ء العزل بعد یوم یمكنك انھا 

 و  رارةساعة على األقل دون استخدام األدویة الخافضة للح 24لمدة  رارةلم تصب بالح •
 خفیفة وتتحسن. عوارضكأو أن  أخرى، عوارضلیس لدیك أي  •

 
. 10-6قبل إنھاء العزل بین الیوم  ۱۹-كوفیدبشدة بالحصول على اختبار سلبي ل إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس انجلوس * مالحظة: توصي

 مخاطر اإلیجابیات الكاذبة. من لتقلیللفمن األفضل استخدام اختبارات المستضد (بما في ذلك االختبارات الذاتیة)  االختبار،إذا قمت بإجراء 
 

 م العاشر.أو حتى بعد الیو عوارضاالستمرار في العزل حتى تتحسن البفعلیك  لدیك، ۱۹-عوارض كوفیدإذا لم تتحسن 
 

 10إلى البقاء في المنزل لمدة تزید عن ، فقد تحتاج ۱۹-كوفیدجھاز المناعة لدیك أو إذا كنت مریًضا بشدة ب لضعف سبب ب ت حالةإذا كنت تعاني من 
 أیام. تحدث إلى طبیبك حول الوقت الذي یمكنك فیھ التواجد حول أشخاص آخرین. 

 
ختبار المستضد. إذا كانت نتیجة االختبار  خضع لالا .۱۹-رتداد كوفیدافقد یكون لدیك  العزل، فترة ازدادت سوًءا بعد إنھاء عوارض اوإذا عادت 

 .. تحدث إلى طبیبك حول األعراض أو المخاوف0علیك إعادة العزل في الیوم ف إیجابیة،
 

 

 ارتد كمامة محكمة 
جیدًا  كمامة المحكمةإذا دعت الحاجة إلى التواجد في نفس الغرفة مع اآلخرین. استمر في ارتداء ال حكمةم كمامةالعزل، یجب أن ترتدي  فترة ثناءا

 *  .العاشرالیوم  حتىعندما تكون في الداخل بالقرب من اآلخرین 
 

) إذا كان لدیك اختباران 10-6وم في وقت أقرب (بین الی كمامةفیمكنك التوقف عن ارتداء ال الخامس،معاییر إنھاء العزل بعد الیوم ب* إذا استوفیت 
 فصلھما یوم واحد على األقل. یمتتالیین  ۱۹-لكوفیدسلبیان 

 
 جدول ملخص العودة إلى العمل (غیر الصحیة).   الى أیام. انظر 10في مكان العمل لمدة  كمامةیجب علیك ارتداء  العمل،مالحظة: عند العودة إلى 

 
 h.lacounty.gov/maskspراجع  حمایة،التي تقدم أفضل  كماماتلمعرفة ال

 
 المخالطین بك عن تعرضھم للمرض  أخبر 

 

حتى لو شعروا أنھم على ما یرام أو   ۱۹-كوفید . یجب أن یتخذوا خطوات لتقلیل خطر انتشار ان یكونوا مصابینمكن أنھ من الم المخالطین بك أخبر
ومراقبة صحتھم. أعطھم اإلرشادات المتوفرة بلغات متعددة على  لالختبارالخضوع و ارتداء الكمامةلقاحاتھم. تشمل ھذه الخطوات  تلقوا كافة

ph.lacounty.gov/covidcontacts. 
 

فیرجى إخبار مكان عملك أو مدرستك حتى یتمكنوا من اتخاذ  المدرسة،ن في العمل أو أو نقلتھ إلى اآلخری ۱۹-كوفیدإذا كنت قد أصبت بـ
 .بھا الموصيبما في ذلك االختبارات   االحتیاطات،

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryArabic.pdf
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 حمایة اآلخرین  -العزلكیفیة  

 

 ابق في المنزل إال للحصول على رعایة طبیة  •
o  كمامة محكمةفارتِد  طبیة،إذا كنت بحاجة إلى مغادرة المنزل للحصول على رعایة. 
o  1-1-2فاتصل بالرقم  واألدویة،أو عناصر أساسیة مثل الطعام  اجتماعیة،إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على خدمات 

 افصل نفسك عن اآلخرین في منزلك.  •
o زوار غیر ضروریین.  تستقبلال 
o  إذا كنت بحاجة إلى التواجد في نفس الغرفة مع أفراد األسرة اآلخرین.  كمامةارتِد 
o الھواء أو استخدام  نفخمنزلك. افتح النوافذ (إذا كان ذلك آمنًا) واستخدم المراوح ل بدخولأكبر قدر ممكن من الھواء النقي  دع

 في األماكن المغلقة ۱۹-كوفید للحد من مخاطر ئحلنصا إدارة الصحة العامة في كالیفورنیا زر صفحةأجھزة تنقیة الھواء. 
 للحصول على مزید من المعلومات.  في منزلك تحسین التھویة صفحة مراكز مكافحة االمراضو) منشور (

o  أقدام عن اآلخرین. من المھم بشكل خاص االبتعاد عن األشخاص  6فحاول االبتعاد مسافة  غرفة،إذا كان علیك مشاركة
 المعرضین لخطر اإلصابة بأمراض خطیرة.

 و قم بتنظیف وتطھیر األسطح التي تم لمسھا في الحمام المشترك بعد كل استخدام.أ استخدم حماًما منفصالً  •
 ثانیة على األقل.  20اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون لمدة  •

o على األقل. 60فاستخدم معقم یدین یحتوي على كحول بنسبة  یدیك،. إذا لم تتمكن من غسل متى وكیف تغسل یدیك اقرا ٪ 
 یومیًا).قم بتنظیف وتطھیر جمیع األسطح "عالیة اللمس" بشكل روتیني (مرة واحدة على األقل  •

o  المنتجة على  ملصقالاستخدام المنظفات المنزلیة وبخاخات أو منادیل مطھرة. تأكد من اتباع تعلیمات 
 

 وطلب الرعایة  ۱۹-عالج الكوفید  
 

حتى لو كانت األعراض خفیفة. یمكن أن یمنعك العالج من اإلصابة   الفور،على  ۱۹-للكوفید فاسأل عن عالج أعراض،إذا كانت لدیك  •
مثل باكسلوفید. یجب أن تبدأ األدویة عن طریق  مجانیة،بمرض شدید. كثیر من البالغین وبعض األطفال مؤھلون للحصول على أدویة 

-540-833-1لذلك ال تتأخر. تحدث إلى طبیبك أو اتصل بخدمة الصحة العامة عبر الھاتف  ،عوارضال أیام من بدایة   5الفم في غضون 
قم بزیارة   المعلومات،مساًء. لمزید من  8:30 -صباًحا  8:00 األسبوع،أیام في  7مفتوح  - 0473

ph.lacounty.gov/covidmedicines. 
مع طبیبك واطلب الرعایة الطبیة إذا كانت لدیك أعراض تقلقك أو تزداد سوًءا. إذا كنت بحاجة للمساعدة في العثور  تواصلابق على  •

 ساعة في الیوم. 24المتوفر على مدار  ، 211فاتصل بالرقم  طبیب،على 
 طارئة. یةشخص تعرفھ لدیھ عالمات تحذیرإذا كنت أنت أو أي  911اتصل برقم  •

 
 

 عالمات تحذیریة طارئة 
 

 تعریف المخالط 
ساعة أثناء   24دقیقة على األقل خالل  15الجوي الداخلي مثلك لمدة  كانأي شخص شارك في نفس الم" ھو لمخالطا"

 إصابتك بالعدوى *. 
دقیقة على األقل" ھو التواجد في نفس   15المنازل وغرف االنتظار والطائرات. مثال على " ھي من أمثلة األجواء الداخلیة

 ساعة.  24أوقات مختلفة خالل فترة  3دقائق في  5المجال الجوي لمدة 
لآلخرین) قبل یومین من بدء األعراض حتى تستوفي معاییر إنھاء   ۱۹-كوفید تعتبر معدیًا (مما یعني أنھ یمكنك نشر* 

فستُعتبر ُمعدیًا من یومین قبل إجراء  أعراض،ولكن لیس لدیك أي  ۱۹-كوفیدالعزل. إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة ل
 االختبار حتى الیوم الخامس. 

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArabic.pdf
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 �ض
عوارض أخرى 

ة   خط�ي

 

 اعتمادا على لون البشرة *
 
 

 التوتر التعامل مع 
فاتصل بطبیبك أو اتصل بخط المساعدة الخاص بإدارة الصحة العقلیة في   العقلیة،إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع شخص ما حول صحتك  •

 .1-800-854-7771) على مدار الساعة طوال أیام األسبوع على LAC DMHمقاطعة لوس أنجلوس (
 وصفحة الویب ۱۹-لكوفید إدارة الصحة العقلیة في مقاطعة لوس أنجلوس ةالمحلیة على صفح سالمةتتوفر موارد الصحة العقلیة وال •

211 LA. health-211la.org/resources/subcategory/mental 
التعامل مع كز السیطرة على األمراض اعلى صفحة مر لألزمات،بما في ذلك قائمة الخطوط الساخنة   المعلومات،توفر المزید من ت •

نت باللغتین وھو مورد للصحة العقلیة عبر اإلنتر ،iPrevail.com. یتمتع سكان مقاطعة لوس أنجلوس بالدخول المجاني إلى موقع لتوترا
والدروس الذاتیة  المجتمع،ومجموعات دعم  المدربین،األقران  مرشدینعند الطلب مع  تحدثاإلنجلیزیة واإلسبانیة. تشمل المیزات ال

 للمساعدة في ضغوط الحیاة الیومیة.
 

 مصادر اضافیة  

•  ph.lacounty.gov/media/coronavirus/  موقع لمصادر بلغات متعددة 
•  California Employment Development Department  موقع 
•  19 Safety Workers Rights in California-COVID منشور 

 
 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://211la.org/resources/subcategory/mental-health
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://lacounty.iprevail.com/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf
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