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 منشور لألشخاص المخالطي   
 

  19لحالة إصابة بكوفيد مخالطة شديدة lأنت شخص مخالط 
ً
 أو لست محصنا

ً
ولست محصنا

 
ا
 كامل

ً
شف  بعد إصابة بالعدوىأو  تحصينا

ُ
 . لم ت

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

o    ي / بداية األعراض وحتى األشخاص الذين لديك بهم اتصال  قبل االختبار اإليجابر
ن  بعد    14ابتداء من يومي 

ً
يوما

 ذلك 

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

ن
دقائق، الحديث ف

 النظر إىل المدة مالمسة إفرازات من الجهاز التنفسي 

o  ة أكبر من ي نف 10التواجد لفبى
ن
ن عالية من اإليروسول دقائق ف  س الغرفة مع احتمال نسبة تركب 

يجري   ▪ وقد  إيجابية.  اختباره  نتيجة  الذي جاءت  الشخص  قبل  متواصل من  بحالتك كشخص  إخطارك  العادة سيتم  ي 
ن
ف

ي الحاالت االستثنائية فقط سوف تتصل  
ن
 من قبل المنشآت العامة )المدارس، روضات الحضانة وغب  ها(. ف

ً
اإلخطار أيضا

 بك مصلحة الصحة المختصة بالمكان. 

. ومع ذلك، إذا  عاجل نصح بشكل  دوى ي  لقطع سالسل انتقال الع ▪ ، أن تعزل نفسك كشخص مخالط حتى بدون أمر رسمي
 . ي دائرة البلدية المعنية، فأنت ملزم بدخول الحجر الصحي

 صدر أمر عام مماثل فن

كن  مع اإلنسان المصاب / اإلنسانة المصابة بالعدوى. إذا لم يتواصل شديد  أيام كاملة بعد أخر    10يستغرق الحجر الصحي   ▪
ي النهاية إجراء اختبار. 

 لديك بعد أي أعراض، يلزم فن

بعد آخر تواصل مع الحالة اإليجابية )التهاب الحلق، والسعال، وسيالن األنف، والحم،    20  الـ  انتبه إىل األعراض حتى اليوم ▪
ي حاسة الشم والتذوق(. يجب توضيح  

ات فن   عن طريق عراض األ أسباب  واإلسهال، والصداع، وآالم األطراف وكذلك التغب 
 . PCRاختبار  

لك  ▪ ن ي مبن
م فن ن ي عن أفراد األرسة اآلخرين.  قدر اإلمكان بالعزلألبى

ي والمكابن
 الزمتن

، إذا تم إجراء اختبار  ▪ عىل  أو مركز اختبار وكانت النتيجة سلبية وذلك   العامطبيب اللدى  PCRيمكن تقصب  الحجر الصحي
 مع الشخص المصاب بالعدوى.  بعد أخر تواصل   5أقرب تقدير بعد مرور اليوم الـ 

 أو: 

ي مركز اختبار مؤهل )وليس اختباًرا ذاتًيا( وذلك عىل أقرب   ▪
يمكن تقصب  مدة الحجر الصحي إذا تم إجراء اختبار رسيــــع فن

 بعد آخر تواصل مع اإلنسان المصاب / اإلنسانة المصابة وكان هذا االختبار سلبًيا.   7تقدير بعد مرور اليوم الـ  

بنتيجة االختبار السلبية وتقديمها إىل صاحب العمل إذا لزم األمر؛ وبناء عىل الطلب فقط يجب تقديمها    يرجر االحتفاظ ▪
 إىل مصلحة الصحة. 

▪  . ي مع االتصال المبارسر بالمرضن
ي أو التمريضن ي المجال الطتر

ي حالة العمل فن
 ممنوع تقصب  مدة الحجر الصحي فن

 : ن الصحي ي تهدد  116 117إذا تطورت األعراض، فاتصل بطبيبك العام أو خدمة الطوارئ التابعة ألطباء التأمي 
ي الحاالت التى

. فن

 . 112  الحياة، اطلب رقم الطوارئ: 
ي هذا الصدد قم باإلشارة إىل حالتك كشخص ُمخالط. 

 
 ف

 : ي حالة الحجر الصحي
 فقدان الدخل فن

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

نت تجدون تحت العنوان:  ي ذلك نموذج الطلب عبر اإلنبى
online.de-https://ifsg  الحماية من العدوى. جميع المعلومات بما فن

ين )(LAGuS)  إلقليمي للصحة والشؤون االجتماعي المختص هو المكتب ا   Versorgungsamt، مصلحة الرعاية االجتماعية شفب 
Schwerin) . 
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