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 . 2 -كوف -لقد ثبت إصابتك بعدوى سارس 

 

ل ويحظر عليك استقبال أي ز  ▪ ز ي المنز
 ياراتلذلك يجب عليك البقاء فز

 .) لي
ز  )حجر منز

لك  ▪ ز ي منز
م فز ز ي عن أفراد األرسة اآلخرين. قدر اإلمكان بالعزل ألن 

ي والمكانز
 الزمنز

الـ   ▪ اليوم  ي العادة بمرور 
كانت نتيجته إيجابية أو بعد ظهور األعراض.    PCRبعد أول اختبار    14ينتهي الحجر فز

ي 
 مصلحة الصحة المختصة بالمكان هي الن 

 
 نهي الحجر. سوف ت

  إذا كان ▪
ً
حصنا أعراض، فهناك احتمال أن يتم الترصيــــح لك بمغادرة الحجر مبكًرا بعد إجراء    عندكولم تظهر  ت م 

اختبار    PCRاختبار   إجراء  يتم  أخرى.  بعد    PCRمرة  ي 
الصحة    5الثانز مصلحة  إن  تقدير. كما  أقرب  عىل  أيام 

 . ي ستقرر مغادرتك للحجر الصحي
 المختصة بالمكان هي الن 

ي تخ ▪
ي مجال العمل عىل الفور.  لالستفسار أنت مسؤول عن إبالغ جميع األشخاص الن 

ي حياتك الخاصة وفز
الطهم فز
ز لك.    الالحق قم بإنشاء قائمة باألشخاص المخالطي 

ز لك هم:  ▪  األشخاص المخالطي 

o   ي / بداية األعراض وحن     تواصلاألشخاص الذين لديك بهم  قبل االختبار اإليجان 
ز   14ابتداء من يومي 

 بعد ذلك 
ً
 يوما

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

دقائق، الحديث فز
 قريب دون النظر إل المدة 

o   مالمسة إفرازات من الجهاز التنفسي 

o  ة أكنر من ز عالية من اإليروسول  10التواجد لفن  ي نفس الغرفة مع احتمال نسبة تركن 
 دقائق فز

المخ ▪ الصحة  مصلحة  أن  لك،  ز  المخالطي  األشخاص  الحاالت  أخطر  ي 
فز بهم  تتصل  سوف  المكان  ي 

فز تصة 
وري لقطع سلسة انتقال العدوى!  ام بإجراءات الحجر الصحي أمر ضز ز  االستثنائية فقط. االلن 

 
ز   التأمي  التابعة ألطباء  الطوارئ  أو خدمة  العام  فاتصل بطبيبك  لديك،  األعراض  إذا ساءت  أو  أعراض  إذا ظهرت عليك 

 :  . 116 117 الصحي
. أبلغ أفراد  ي ي باختبارك اإليجان   الطاقم الطن 

ي تهدد الحياة، اطلب رقم الطوارئ: 
ي الحاالت الن 

 . 112  فز
 

 : ي حالة الحجر الصحي
 فقدان الدخل فز

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

العدوى.  من  الحماية  قانون  تجدون   من  نت  اإلنن  عن   الطلب  نموذج  ذلك  ي 
فز بما  المعلومات  العنوان:   ها جميع    تحت 
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