كوفيد19-
طرق منع انتشاركوفيد 19-في املنزل

ً
مصابا بكوفيد ،19-يوجد خطر كبير من انتقال املرض إلى اآلخرين في منزلك .ولكن يمكنك القيام بأمور للحد
إذا كنت
من انتشار كوفيد 19-في منزلك.

املصابون بكوفيد19-
•
•
•
•
•
•

اعزل نفسك في غرفة وأغلق الباب .ال تغادر
الغرفة إال إذا لزم األمر .اطلب من اآلخرين ترك
الطعام والشراب واألشياء األخرى عند بابك.
ابق في املنزل باستثناء الحصول على رعاية طبية.
ال تستقبل زوا ًرا.
ً
استخدم ً
حماما منفصال ،إذا أمكن وطهره
بعد كل استخدام.
اغسل أو عقم يديك ً
كثيرا.
ارتد كمامة عالية الوقاية عند قربك من
اآلخرين.
اتبع تعليمات العزل
على ph.lacounty.gov/covidisolation

ارتد كمامة عالية الوقاية
• يعد ارتداء كمامة محكمة بترشيح جيد من أفضل
الطرق للحفاظ على سالمة جميع أفراد األسرة.
• يجب على الجميع ارتداء كمامة إذا كانوا في غرفة مع
آخرين ،ال سيما املصاب بكوفيد ،19-ومقدم الرعاية،
وأي شخص معرض لخطر كبير.
• ارتد كمامة واقية (  )KF94 ،KN95 ،N95أو كمامتين
(كمامة قماشية فوق كمامة طبية).
• يجب أال يرتدي ألطفال تحت سن 2
كمامة.
• ملزيد من املعلومات ،راجع
.ph.lacounty.gov/masks

اإلقامة مع مصاب بكوفيد 19-
•

•
•
•
•

أدخل أكبر قدر ممكن من الهواء النقي إلى منزلك .افتح
النوافذ واستخدم املراوح إلخراج الهواء أو استخدم
أجهزة تنقية الهواء للمساعدة في إزالة جزيئات فيروس
كوفيد.19-
أزل العناصر الشخصية من األماكن العامة وتجنب
مشاركة أشياء مثل األطباق ،واألكواب ،واملناشف،
والهواتف.
نظف األسطح عالية اللمس كثيراً.
عند مشاركة الحمام ،افتح نافذة أو شغل مروحة
وانتظر  30دقيقة بعد أن يستخدمها املصاب بكوفيد-
 .19ارتد كمامة وقائية إذا دخلت قبل ذلك.
اتبع التعليمات الخاصة باالختبار ،والكمامات ،والعمل
ph.lacounty.gov/
على
الصحي
والحجر
.covidcontacts

االعتناء بمصاب كوفيد19-
• اطلب من شخص في املنزل منخفض األخطار رعاية
املصاب بكوفيد ،19-إن أمكن.
• حدد الوقت الذي يقضيه مقدم الرعاية بالقرب من
املصاب بكوفيد.19-
• ارتد كمامة وقفازات واقية عند تقديم الرعاية.
اغسل يديك بعد نزع القفازات أو التعامل مع األشياء
املستعملة.

ً
اتصل بخط معلومات كوفيد 19-إلدارة الصحة العامة على ً ( 833-540-0473
ً
مساء).
صباحا إلى 8:30
يوميا من 8:00
يمكن للمشغلين املساعدة في العثور على مكان للعزل أو الحجر الصحي واإلجابة على أسئلتك حول كوفيد 19-ومشاركة
املوارد املفيدة األخرى.

العزل في أماكن أصغر

ً
قد يكون العزل والحجر الصحي ً
صعبا ،خاصة إذا كانت املساحة محدودة .إذا لم يتمكن املصاب
بـكوفيد 19-من العزل في مساحة منفصلة ،فاتخذ احتياطات أخرى للمساعدة في منع االنتشار أو
اتصل بخط معلومات كوفيد 19-إلدارة الصحة العامة على  .833-540-0473يمكن للمشغلين
املساعدة في العثور على مكان للعزل بأمان خارج املنزل.
• خصص مساحة بالقرب من نافذة مفتوحة ليبقى املصاب بكوفيد 19-هناك.
• حافظي على مسافة من اآلخرين وارتد كمامة وقائية للغاية أثناء تواجدك في الغرفة مع
اآلخرين.
• تأكد من أن املنزل جيد التهوية .اترك النوافذ مفتوحة .ضع مروحة بجوار النافذة األقرب إلى
املصاب بكوفيد 19-إلخراج الهواء .انظر صفحة ويب تحسين التهوية في منزلك ملراكز
السيطرة على األمراض والوقاية منها.
• ضع األسرة ً
بعيدا عن بعضها قدر اإلمكان ،ويفضل أن تكون املسافة بينهما  6أقدام على
األقل .إذا لم يكن ذلك ً
ممكنا ،يجب النوم بحيث تكون رأس الشخص بجوار قدمي اآلخر.

منازل متعددة األجيال ومتعددة العائالت

املعرضون لخطرإصابة أعلى
• من يبلغون من العمر ً 65
عاما أو أكبر
ومن لديهم مرض أساس ي أكثر عرضة
لخطر اإلصابة الشديدة إذا أصيبوا
بـكوفيد .19-ويشمل هذا الحوامل ومن
ً
أنجبن حديثا.
• اعزل املصابين بـكوفيدً 19-
بعيدا عن أفراد
األسرة اآلخرين املعرضين لخطر كبير ،إن أمكن.
• يجب أال يكون املعرضون لخطر كبير من مقدمي
الرعاية أو يتلقون الرعاية من مصاب بكوفيد-
.19
• يجب على املعرضين ألخطار عالية
املصابون بكوفيد 19-التحدث إلى
طبيبهم حول دواء كوفيد 19-الذي
يمكن أن يمنع املرض الشديد .تعمل
األدوية بشكل أفضل عند تناولها في
أسرع وقت ممكن بعد بدء األعراض.
للمزيد ،انظر ph.lacounty.gov/
covidmedicines

• هذه األسر معرضة لخطر كبير لنشر كوفيد 19-في
املنزل.
• قد يكون من الغريب أو غير املريح ارتداء
كمامة في املنزل أو عزل أحد أفراد
األسرة املصاب بكوفيدً 19-
بعيدا
عن اآلخرين .لكنه أمر يساعد
في الحفاظ على سالمة الجميع.
ستحتاج عائلتك فقط إلى اتباع
احتياطات األمان اإلضافية لفترة
محدودة.

التطعيم أفضل طريقة لحماية نفسك وأحبائك من
كوفيد .19-من لم يتم تطعيمهم هم األكثرعرضة
لإلصابة الحادة بمرض كوفيد.19-
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 5سنوات
فما فوق على لقاح كوفيد 19-للمساعدة في الحماية
من كوفيد .19-ويشمل هذا البقاء على اطالع
بالجرعات اإلضافية املوص ى بها أو الجرعات املعززة.

ً
ضوئيا أو قم بزيارة
للمزيد من املعلومات .امسح رمز االستجابة السريعة
.ph.lacounty.gov/covidisolation
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