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 منشور لألشخاص المخالطي   
 

فيت  أو  حصانة كاملة ُمحصنولكنك  19لحالة إصابة بكوفيد مخالطة شديدة خالط أنت شخص م  
ُ
ش

 . من العدوى

 

وا  ▪ ن يعتبر ن مخالطة شديدة أشخاص األشخاص التاليي   : مخالطي 

o ن قبل االختبار  لذين تواصلت معهم  األشخاص ا ي / بداية األعراض وحتى  ابتداء من يومي      14اإليجابر
ً
يوما

 بعد ذلك 

o   ي مجال قريب لمسافة أقل من
ي مجال    10م وأكبر من  1,5بدون كمامة: التواجد فن

دقائق، الحديث فن
 قريب دون النظر إىل المدة 

o  مالمسة إفرازات من الجهاز التنفسي 

o  ة أكبر من ي نفس الغرفة مع احتمال نسبة  10التواجد لفبى
ن عالية من اإليروسول دقائق فن  تركب 

ل. معفن من أنت  ▪ ن ي المبن
 الحجر الصحي وال يجب عليك البقاء فن

 إىل العمل أو إىل المدرسة أو الروضة.  ▪
ً
 أفراد األرسة األخرين يستطيعون الذهاب أيضا

ممكن.   ▪ حد  أقل  إىل  عملك  مجال  ي 
وفن الخاصة  حياتك  ي 

فن األشخاص  مخالطة  من  الحد  عليك  يجب  أنه  إال 
ي ال يمكن تجنبها يجب ان تتم بعد مراعاة  االتصاالت  

ام بالمسافة الفارقة والتهوية  حماية  التى ن األنف والفم وااللبى
(AHA + L .) 

بعد آخر تواصل مع حالة إيجابية )التهاب الحلق ، والسعال ، وسيالن األنف ،   20انتبه إىل األعراض حتى اليوم  ▪
ي حاسة الشم والتذوق(. يجب توضيح األعراض والحىم ، واإلسهال ، والصداع ، وآالم األطراف وكذ 

ات فن لك التغب 
 .PCRباستخدام اختبار 

▪  .  عند ظهور أي أعراض توجه عىل الفور إىل الحجر الصحي

 

ن   ا اختبار األشخاص المخالطي 
ً
ي حالة ظهور األعراض، قد يلزم أيض

ن
ن أنتبه: ف . يرجر  وا من العدوىتعافالذين  أو    المحصني 

 صحة المختصة بالمكان. اتباع تعليمات مصلحة ال

 

  : ن الصحي تيب  116  117إذا تطورت األعراض، فاتصل بطبيبك العام أو خدمة الطوارئ التابعة ألطباء التأمي  . سيتم البى

 .PCRإلجراء مسحة لتحليل 

ي تهدد الحياة، اطلب رقم الطوارئ: 
ي الحاالت التى

 . 112  فن

ي هذا الصدد قم باإلشارة إىل حالتك كشخص 
 
 ُمخالط. ف

 

 : ي حالة الحجر الصحي
 فقدان الدخل فن

 للمادة   
ً
، يمكنهم الحصول عىل تعويض وفقا ن الذين يفقدون الدخل بسبب حاالت الحجر الصحي   56األشخاص العاملي 

العنوان:  تحت  تجدون  نت  اإلنبى عبر  الطلب  نموذج  ذلك  ي 
فن بما  المعلومات  جميع  العدوى.  من  الحماية  قانون    من 

online.de-https://ifsg  .  هو االجتماعيةالمختص  والشؤون  للصحة  اإلقليىمي  الرعاية  (LAGuS)  المكتب  مصلحة   ،
ين  . (Versorgungsamt Schwerin) االجتماعية شفب 

https://ifsg-online.de./
https://ifsg-online.de./

