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ن ١٩-كوف�د  : تعل�مات للمخالطني
 

 

 خالصة  
 

 ول�س لد�ك عوارض:  ١٩-لشخص مصاب بكوف�د  مخالطإذا كنت 
ة أ�ام.  اآل   حول  محكمة  كمامة ارتد    ❶  خ��ن لع�ش

 
 أ�ام من تعرضك  ٥-٣ختبار بعد اخضع ال   ❷  

 إذا كانت النت�جة إ�جاب�ة، انعزل        
 .  اقرا الم��د ال يو� بالخض�ع لالختبار اال اذا كنت �شعر بعوارض.  يوما، فال  ٣٠إذا كانت نت�جة االختبار إ�جاب�ة خالل  : مالحظة         

 
ة ا�ام  ❸    راقب صحتك لع�ش

ل بع�دا عن اآلخ��ن. اذا كانت النت�جة إ�جاب�ة، اتبع متطلبات العزل  ا بالظهور،  العوارض بدأت إذا          ض ي الم�ض
خضع لالختبار ع� الفور وابق �ض

 ph.lacounty.gov/covidisolation.ع� 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن  تعل�مات   للمخالطني
 

 لآلخرین.  ۱۹-كوفید  فال داعي لالبتعاد عن اآلخرین. یجب علیك اتخاذ الخطوات التالیة لتقلیل خطر انتشار عوارض،طالما أنك ال تعاني من  
 

 ) للشخص المصاب. ك(تعرض من اختالطك  یوم آخر ھو 0لحساب األیام: الیوم 
 

 قناًعا مناسبًا حول اآلخرین داخل المنزل حتى الیوم العاشر ارتِد 
  ph.lacounty.gov/masks. راجع ۱۹- كوفید شدید منالمرض الھذا مھم بشكل خاص عندما تكون حول أشخاص أكثر عرضة لإلصابة ب 

 التي توفر أفضل حمایة.  كماماتمزید من التفاصیل حول الللحصول على 
 

 لك  تعرض آخر أیام من 5- 3بعد  ۱۹-ار كوفید ختب اخضع ال
  كانت نتیجةإذا . أكثر عرضة لإلصابة بمرض شدیدختبار على الفور إذا كنت أنت أو أي شخص تعیش معھ ال الخضوعب یوصى  ذلك،باإلضافة إلى  

 ساعة على األقل بین االختبار األول والثاني. 24مع  والخامس،فأعد االختبار مرة أخرى بین الیومین الثالث   الثالث،ل الیوم ختبار سلبي قب اال
 

ظة:  ح . مالph.lacounty.gov/covidisolationابق في المنزل بعیدًا عن اآلخرین واتبع متطلبات العزل على   وقت،إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة في أي 
 الغذاء والدواء بشأن تكرار االختبار یئةھتعلیمات  قراا لذاتیة،ابما في ذلك االختبارات  المستضد،یوصى بتكرار النتائج السلبیة من اختبارات 

 

مخالط؟  معىن  ما  
 

دقیقة أو أكثر خالل فترة    15لمدة   ۱۹-كوفید إذا قمت بمشاركة نفس المجال الجوي الداخلي مع شخص مصاب ب "مخالط"تعتبر 
 ساعة عندما كانوا معدیین.  24

دقیقة أو أكثر" ھو التواجد في نفس   15المنازل وغرف االنتظار والطائرات. مثال على "إجمالي  :من أمثلة األجواء الداخلیة 
 ساعة.  24مرات مختلفة في   3دقائق على األقل  5المجال الجوي مع الشخص لمدة  

 
 كبیرة جدًا.إذا تعرضت في العمل أو المدرسة أو في المساحات الداخلیة ال لمخالطمالحظة: یمكن استخدام تعریف مختلف ل

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksArabic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/understanding-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Findex.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArabic.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
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 راقب صحتك خالل الیوم العاشر 

أدناه). إذا   للمربعالمجاني (انظر  ۱۹- كوفید ختبار، واسأل عن عالجلال الخضوعابق في المنزل بعیدًا عن اآلخرین، وقم ب  ،عوارضالإذا ظھرت علیك 
 . ph.lacounty.gov/covidisolation، فاتبع متطلبات العزل على ۱۹- كوفیدكانت نتیجة االختبار إیجابیة أو قام طبیبك بتشخیص إصابتك ب 

 
تعرف على األعراض وماذا تفعل ال على في مقاطعة لوس انجلوسإدارة الصحة العامة  من ۱۹- كوفید اتبع إرشاداتف سلبیة،إذا كانت نتیجة االختبار  

 إذا كنت مریًضا. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 اضاف�ة  مصادر
 

 . 1-1- 2فاتصل برقم  طبیب،إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على  •
 عمال: لل •

o  :فراد أ |  عمال الرعایة الصحیةإرشادات خاصة بالموقع للعاملین في أماكن الرعایة الصحیةEMS  |نشآتم|  مراكز رعایة طویلة األمد  
  وكبار السن. بالغینرعایة الل

o  العمال المعرضین  :۱۹- كوفیدالموظفین المعرضین لفي  2متطلبات العودة إلى مكان العمل (غیر المتعلقة بالرعایة الصحیة). انظر الجدول
 . لى العملالعودة إ :۱۹- لكوفید

 الصحة النفسیة:  ردصام •
o ) خط المساعدة إلدارة الصحة العقلیة في مقاطعة لوس أنجلوسLAC DMH 854- 7771) على مدار الساعة طوال أیام األسبوع على-

800 -1 . 
o   211  وصفحة  سأنجلوالعقلیة في مقاطعة لوس   إلدارة الصحة ۱۹- كوفید صفحةتتوفر موارد الصحة العقلیة والرفاھیة المحلیة على LA

health-211la.org/resources/subcategory/mental لألزمات،بما في ذلك قائمة الخطوط الساخنة  المعلومات،. یتوفر مزید من  
 .توترالتعامل مع العلى صفحة مركز السیطرة على األمراض 

o  یتمتع سكان مقاطعة لوس أنجلوس بإمكانیة الوصول المجاني إلى موقعiPrevail.com  العقلیة عبر اإلنترنت ، وھو مورد للصحة
والدروس   المجتمع،ومجموعات دعم  المدربین،األقران  رشدینعند الطلب مع الم  تحدثباللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة. تشمل المیزات ال

 .ةالذاتیة للمساعدة في ضغوط الحیاة الیومی 
 
   

يوما  ٩٠إ�جاب�ة خالل آخر  ١٩-ل�وف�د االختبار  نت�جة كانت اذا  
 

 : ۱۹- بكوفیدشخص مصاب   خالطإذا 
 على الفور باستخدام اختبارات المستضد.  ضع لالختبار، فاخ۱۹- لكوفید عوارضلدیك  كانتإذا  •
 : ۱۹- عوارض لكوفید لم تكن لدیكإذا  •

o یوًما. من األفضل استخدام اختبارات    90- 31أن تخضع لالختبار إذا كان أول اختبار إیجابي لك قبل    یجب
 .المستضد

o یوًما أو أقل 30یُنصح بإجراء االختبار إذا كان االختبار اإلیجابي األول قبل  ال . 
 

١٩-سال عن عالج ل�وف�دا  عوارض، لد�ك كانت إذا  
كثیر من البالغین وبعض  العدوى المبكرة من اإلصابة بالمرض الشدید. الاألشخاص المصابین ب  ۱۹- كوفید یمكن أن یمنع عالج

أیام من بدایة  5مثل باكسلوفید. یجب أن تبدأ األدویة عن طریق الفم في غضون  مجانیة،األطفال مؤھلون للحصول على أدویة 
  األسبوع،أیام في  7مفتوح   -  0473- 540- 833- 1ف (. تحدث إلى طبیبك أو اتصل بخدمة الصحة العامة عبر الھات عوارضال

 . ةختبار سلبی اال انت نتیجةمساًء) لمعرفة ما إذا كان العالج مناسبًا لك ، حتى لو ك 8:30 - صباًحا   8:00
 لمعرفة المزید. ph.lacounty.gov/covidmedicines  ر. ز۱۹- كوفیدأخبرھم أنك تعرضت لشخص مصاب ب  
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArabic.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
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://lacounty.iprevail.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
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