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وس كورونا المستجد �ي للمر�ض الذين �عانون من اإلصابة المؤكدة/المشتبه فيها بف�ي

ض   إرشادات العزل الم�ض

COVID-19 

ي الرعا�ة الطب�ة العاجلة
لك وال تغادرە إال لتل�ت ض ي م�ض

 ابَق �ض

وس كورونا المستجد  ل أثنا  COVID-19�ستطيع األشخاص المصابون بدرجة �س�طة من ف�ي ف ي الم�ف
ة المرض. االنعزال �ف امتنع ء ف�ت

ل، باستثناء الحصول ع� رعا�ة طب�ة عاجلة. ال تذهب إ� العمل، أو المدرسة، أو األما�ن  ض عن ممارسة األ�شطة خارج الم�ض
 تجنب استخدام المواصالت العامة، أو مشاركة الرحالت، أو س�ارات األجرة.  العامة. 

ا قبل ز�ارة طبيبك 
�
 اتصل مسبق

ي  وس كورونا إذا كان لد�ك موعد طيب ا بف�ي  عاجل ال �مكن تأج�له، فاتصل بمقدم الرعا�ة الصح�ة وأبلغه أنك مصاب أو ر�ما تكون مصاب�
. سوف �ساعد ذلك مكتب مقدم الرعا�ة الصح�ة ع� اتخاذ الخطوات الالزمة لتجنب إصابة أشخاص آخ��ن COVID-19المستجد 

 بالعدوى أو التعرض لها. 

لكاعزل نفسك عن بق�ة األشخاص  ض ي م�ض
 والحيوانات الموجودين �ض

ي  األشخاص: 
ي أن تب�ت �ف

لك، بقدر اإلمكان. ينب�ف ض ي م�ض
ا عن األشخاص اآلخ��ن �ض ي غرفة  غرفة معينة و�ع�د�

ي حالة عدم قدرتك ع� البقاء �ف
�ف

ا عن اآلخ��ن لمسافة  ا. أقدام ع� األقل.  وكذلك عل�ك استخدام حّمام منفصل، إذا كان ممك 6منفصلة، ابَق بع�د� ي  ن�
ال �ستقبل أي زائ��ن �ض

لك.  ض  م�ض

وس كورونا المستجد الحيوانات ة مرضك بف�ي ها من الحيوانات خالل ف�ت ي أن تحد من مخالطتك للحيوانات األل�فة وغ�ي
: ينب�ض

COVID-19، ها من الحيوا ا كما تفعل مع األشخاص اآلخ��ن. رغم عدم ورود تقار�ر عن إصابة الحيوانات األل�فة أو غ�ي وس  تمام� نات بف�ي
وس كورونا المستجد COVID-19كورونا المستجد  من مخالطتهم  COVID-19، ال يزال من المستحسن أن �حد المصابون بف�ي

وس.   للحيوانات، حيت التوصل إ� م��د من المعلومات حول الف�ي

ا للوجه   ارتِد قناع�

ي أن 
ا للوجه عندما تكون ع� مق��ة من أشخاص  آخ��نينب�ف بة)، أو الحيوانات األل�فة، وقبل أن  ترتدي قناع�

�
(مثل مشاركة غرفة أو مرك

ي التنفس)، أو ال تمتلك 
تدخل مكتب مقدم الرعا�ة الصح�ة. إذا لم �ستطع ارتداء قناع الوجه (ع� سب�ل المثال، ألنه �سبب صع��ة �ف

ا، فاستخدم المناد�ل الورق�ة لتغط�ة فمك عند السعال أو العطس، ثم تخلص من   المناد�ل الورق�ة وعقم �د�ك. واحد�

 قم بتغط�ة فمك وأنفك عند السعال والعطس 



ي عندما �سعل أو تعطس. 
ي سلة مهمالت. اغسل �د�ك بالماء  غط فمك وأنفك بمند�ل ور�ت

تخلص من المناد�ل الورق�ة المستعملة �ف
ا لل�د �حتوي ع� �سبة ثان�ة ع� األقل ع� الفور، أو إذا لم يتوفر الماء والصابون، ف 20والصابون لمدة  ا كحول�� % ع� 60استخدم معقم�

 األقل من ال�حول. 

 

 أ��� من غسل �د�ك

 بعد تمخ�ط أنفك، أو السعال، أو العطس، أو الذهاب للحّمام،  20أ��� من غسل �د�ك بالماء والصابون لمدة 
ً
ثان�ة ع� األقل، وخاصة

ا لل�دين �حتوي ع� �سبة وقبل تناول الطعام أو إعدادە. إذا لم يتوفر الماء وا ي متناول �دك، فاستخدم معقما كحول��
% ع� 60لصابون �ف

ي حالة ا�ساخ ال�دين بوض�ح. 
ا حيت تجفا. ُ�عد الماء والصابون هما الخ�ار األمثل �ف األقل من ال�حول، وغِط كل أسطح �د�ك وافركهما مع�

 . ف  تجنب مالمسة عين�ك، وأنفك، وفمك ب�دين غ�ي مغسولتني

كتجنب م ل�ة مع غ�ي ض  شاركة األغراض الشخص�ة الم�ض

ك من األشخاص أو  ي الطعام أو المناشف أو أغط�ة الفراش مع غ�ي
ب أو األ�واب أو أوايض ي أن تتشارك األطباق أو أ�واب ال�ش

ال ينب�ض
لك.  ض ي م�ض

 بعد استخدام تلك األدوات، عل�ك غسلها بعنا�ة بالماء والصابون.  الحيوانات األل�فة �ض

ا ي "تك�� مالمستها" يوم��
 نظف كل األسطح اليت

ات الثابتة بالحّمام ودورات الم�اە،  ف ي تك�� مالمستها طاوالت المطبخ، وأسطح المناضد ومقابض األبواب، وقطع التجه�ي تتضمن األسطح اليت
از، أو  والهواتف، ولوحات المفاتيح، واألجهزة اللوح�ة، والطاوالت المجاورة للفراش. عل�ك كذلك تنظ�ف أي أسطح قد تتلوث بالدم، أو ال�ب

ا لتعل�مات الملصق.  ا أو مناد�ل مبللة، وفق� ل�� ف تحتوي الملصقات ع� تعل�مات لالستخدام اآلمن  سوائل الجسم. استخدم بخاخ تنظ�ف م�ف
ي ذلك احت�اطات عل�ك اتباعها عند استخدام المنتج، ومنها ارتداء قفازات وا

لتأ�د من وجود ته��ة ج�دة أثناء استخدام والفعال لمنتج التنظ�ف، بما �ف
ي  المنتج. 

وىف your-ncov/prepare/disinfecting-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- بادر باالطالع ع� الرابط اإلل��ت
home.html لحصول ع� الم��د من المعلومات. ل 

ي تظهر عل�ك
 راقب األعراض اليت

ي حالة تفاقم مرضك
(ع� سب�ل المثال: حدوث ضيق التنفس، أو الشعور بالضعف الشد�د، أو اإلسهال  التمس العنا�ة الطب�ة العاجلة �ض

وس كورونا الُمستجد  اتصل بمقدم الرعا�ة الصح�ة طلب الرعا�ة، قبل المستمر، أو ألم الصدر، أو التشوش).  وأبلغه أنك مصاب بف�ي
COVID-19 ي حاجة

ا للوجه قبل دخول المنشأة. إذا تعرضت لحالة طب�ة طارئة وكنت �ف ، أو أنك ق�د التقي�م بخصوص ذلك. ارتِد قناع�
وس كورونا الُمستجد 911لالتصال بالرقم  ارتِد  بخصوص ذلك.  ، أو أنك ق�د التقي�مCOVID-19، فأخطر مسؤول االتصال أنك مصاب بف�ي

ا.  ا قبل وصول الخدمات الطب�ة الطارئة، إذا كان ممكن�  قناع�

�ي 
ض  إ�قاف العزل الم�ض

وس كورونا الُمستجد  ي من إصابة مؤكدة بف�ي
ي أن تخضع للعزل  COVID-19إذا كنت تعاىف

جر� االختبار)، ينب�ف
ُ
ي إصابتك (ولم ت

أو مشتبه �ف
�ي لمدة 

ف ي من الح� لمدة أ�ام ع� األقل من بدء ظهو  7الم�ف
ي أال تعاىف

أ�ام (دون استخدام أدو�ة  3ر المرض. وقبل الخروج من العزل، ينب�ف
ف (Tylenolمثل تا�لينول ( ي أعراضك. �صبح األشخاص الذين �عانون من ibuprofen) أو إيب��روفني

) لخفض الحرارة)، وأن �ظهر تحسن �ف
وس كورونا الُمستجد  ا �سبب ف�ي ي ال�ث�ي من الح� أو  7قط جاه��ن للخروج من العزلة بعد ف COVID-19مرض خف�ف جد�

أ�ام، و�عاىف
ي أن تنعزل حيت بعد مرور  7األعراض الشد�دة حيت 

ا. �ستمر األعراض  3أ�ام، لذلك ينب�ف أ�ام من زوال الح� وتحسن األعراض تمام�
ي كل أعراضك. إذا ك

 انت لد�ك أسئلة حول مدة العزل، فتحدث إ� طبيبك. الخف�فة مثل السعال لمدة أسابيع، وال �لزم العزل حيت تخت�ف

 ): CDCمنقول بت�ف من وث�قة مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها ( 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

ي  
 3.26.2020تم تحديثه �ف

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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