
تحاف.منزلكإلىالنقيالهواءمنممكنقدرأكبرأدخل•
استخدمأوالهواءإلخراجاملراوحواستخدمالنوافذ
يروسفجزيئاتإزالةفيللمساعدةالهواءتنقيةأجهزة
.19-كوفيد

وتجنبالعامةاألماكنمنالشخصيةالعناصرأزل •
،واملناشف،واألكواب،األطباقمثلأشياءمشاركة

.والهواتف
.كثيًرااللمسعاليةاألسطحنظف•
مروحةشغلأونافذةافتحالحمام،مشاركةعند•

-يدكوفباملصابيستخدمهاأنبعددقيقة30وانتظر
.ذلكقبلدخلتإذاوقائيةكمامةارتد  .19

العملو والكمامات،،باالختبارالخاصةالتعليماتاتبع•
/ph.lacounty.govىعلالصحيوالحجر

covidcontacts.

19-كوفيد
في املنزل 19-كوفيدطرق منع انتشار 

للحدمور بأالقياميمكنكولكن.منزلكفياآلخرينإلىاملرضانتقالمنكبيرخطريوجد،19-بكوفيدمصاًباكنتإذا
.منزلكفي19-كوفيدانتشارمن

19-بكوفيداملصابون 

19-االعتناء بمصاب كوفيد
ةرعاياألخطارمنخفضاملنزل فيشخصمناطلب•

.أمكنإن،19-كوفيدباملصاب
منبالقربالرعايةمقدميقضيهالذيالوقتحدد•

.19-بكوفيداملصاب
.الرعايةتقديمعندواقيةوقفازاتكمامةارتد  •

ياءاألشمعالتعاملأوالقفازاتنزعبعديديكاغسل
.املستعملة

.(مساءً 8:30إلىصباًحا8:00منيومًيا)833-540-0473علىالعامةالصحةإلدارة19-كوفيدمعلوماتبخطاتصل
ومشاركة19-دكوفيحول أسئلتكعلىواإلجابةالصحيالحجر أوللعزل مكانعلىالعثور فياملساعدةللمشغلينيمكن
.األخرى املفيدةاملوارد

19-كوفيد بمع مصاب اإلقامة 
تغادرال.البابوأغلقغرفةفينفسكاعزل •

تركاآلخرينمناطلب.األمرلزمإذاإالالغرفة
.كبابعنداألخرى واألشياءوالشرابالطعام

.طبيةيةرعاعلىالحصول باستثناءاملنزل فيابق•
.ازوارً تستقبلال

،حماًمااستخدم•
ً
هطهر و أمكنإذامنفصال

.استخدامكلبعد
.كثيًراكيديعقمأواغسل•
منقربكعندالوقايةعاليةكمامةارتد  •

.آلخرينا
العزل تعليماتاتبع•

ph.lacounty.gov/covidisolationعلى

عالية الوقايةارتد كمامة 

أفضلمنجيدبترشيحمحكمةكمامةارتداءيعد•
.األسرةأفرادجميعسالمةعلىللحفاظالطرق 

معغرفةفيكانواإذاكمامةارتداءالجميععلىيجب•
الرعاية،ومقدم،19-بكوفيدملصاباسيماال،خرينآ

.كبيرلخطرمعرضشخصوأي
كمامتينأو(N95،KN95،KF94)واقيةكمامةارتد  •

.(طبيةكمامةفوق قماشيةكمامة)
2سنتحتألطفاليرتديأاليجب•

.كمامة
راجعاملعلومات،منملزيد•

ph.lacounty.gov/masks.

http://ph.lacounty.gov/covidcontacts
http://ph.lacounty.gov/covidcontacts
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/masks


العزل في أماكن أصغر

املعرضون لخطر إصابة أعلى

عاًما أو أكبر65يبلغون من العمر من •
أساس ي أكثر عرضةمرض لديهم ومن 

إذا أصيبواةالشديدلخطر اإلصابة
ومنالحوامل ويشمل هذا . 19-كوفيدبـ

انأنجب
ً
.حديث

بعيًدا عن أفراد 19-كوفيداعزل املصابين بـ•
.مكناألسرة اآلخرين املعرضين لخطر كبير، إن أ

دمي يكون املعرضون لخطر كبير من مقأال يجب•
-يدبكوفالرعاية أو يتلقون الرعاية من مصاب 

19.
عالية ألخطاريجب على املعرضين •

التحدث إلى 19-املصابون بكوفيد
الذي 19-كوفيدطبيبهم حول دواء 

مل تع. الشديديمكن أن يمنع املرض 
ا في األدوية بشكل أفضل عند تناوله

.بعد بدء األعراضأسرع وقت ممكن
 /ph.lacounty.govللمزيد، انظر 

covidmedicines

 صعًبا،الصحيوالحجرالعزل يكون قد
ً
صابامليتمكنلمإذا.محدودةاملساحةكانتإذاخاصة

أواراالنتشمنعفيللمساعدةأخرى احتياطاتفاتخذمنفصلة،مساحةفيالعزل من19-كوفيدبـ
للمشغلينيمكن.833-540-0473علىالعامةالصحةإلدارة19-كوفيدمعلوماتبخطاتصل

.املنزل خارجبأمانللعزل مكانعلىالعثور فياملساعدة
.هناك19-بكوفيدملصاباليبقىمفتوحةنافذةمنبالقربمساحةخصص•
معرفةالغفيتواجدكأثناءللغايةوقائيةكمامةوارتد  اآلخرينمنمسافةعلىحافظي•

.اآلخرين
إلىألقرباالنافذةبجوارمروحةضع.مفتوحةالنوافذاترك.التهويةجيداملنزل أنمنتأكد•

زكار ملمنزلكفيالتهويةتحسينويبصفحةانظر.الهواءإلخراج19-بكوفيداملصاب
.منهاوالوقايةاألمراضعلىالسيطرة

علىأقدام6ابينهماملسافةتكون أنويفضلاإلمكان،قدربعضهاعنبعيًداةاألسر  ضع•
.آلخراقدميبجوارالشخصرأستكون بحيثالنوميجبممكًنا،ذلكيكنلمإذا.األقل

منازل متعددة األجيال ومتعددة العائالت

من التطعيم أفضل طريقة لحماية نفسك وأحبائك
لم يتم تطعيمهم هم األكثر عرضة من . 19-كوفيد

.19-الحادة بمرض كوفيدلإلصابة 

سنوات 5يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 
للمساعدة في الحماية 19-كوفيدفما فوق على لقاح 

البقاء على اطالع هذا يشمل و . 19-كوفيدمن 
.عززةاملبالجرعات اإلضافية املوص ى بها أو الجرعات 

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

Prevent Spread at Home 4/13/22 (Arabic)

في 19-كوفيدهذه األسر معرضة لخطر كبير لنشر •
.املنزل 

ارتداء قد يكون من الغريب أو غير املريح •
أحد أفرادفي املنزل أو عزل كمامة
بعيًدا19-بكوفيداملصاب األسرة

ساعديه أمرلكن. اآلخرينعن 
.  الحفاظ على سالمة الجميعفي 

اتباع عائلتك فقط إلى ستحتاج 
اإلضافية لفترةاألمان احتياطات 

.محدودة

http://ph.lacounty.gov/covidmedicines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html
http://ph.lacounty.gov/covidisolation

