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يرجى العلم بأن HCA ال تقوم بتتبع االتصال والتحقيق في الحالة بناء على نتائج اختبار األمصال/األجسام المضادة. ال يتم استخدام نتائج المصل لتشخيص 
  .HCA وال يتم اإلبالغ عنها إلى COVID-19  عدوى فيروس كورونا

اإلرشادات المتعلقة بالحجر الصحي بخصوص COVID-19 من HCA متاحة هنا:
 http://www.ochealthinfo.com/self-quarantine-guidance/

 ابق على علم.
@ochealth            @ochealthinfo            @ochealthinfo            www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

يضع فريقيضع فريق CCI مخططا زمنيا لوقت بدء أعراض الفرد، ويساعد في تحديد قائمة مخططا زمنيا لوقت بدء أعراض الفرد، ويساعد في تحديد قائمة 
جهات االتصال المحتملة. ثم يبدأوا بعد ذلك في العمل إلخطار األشخاص المدرجين جهات االتصال المحتملة. ثم يبدأوا بعد ذلك في العمل إلخطار األشخاص المدرجين 

في القائمة بخصوص التعرض المحتمل، والتحقق من حالتهم بانتظام، وعرض في القائمة بخصوص التعرض المحتمل، والتحقق من حالتهم بانتظام، وعرض 
إرشادات شخصية بناء على تاريخهم الصحي الفريد المتعلق باالختبار، والعالج إرشادات شخصية بناء على تاريخهم الصحي الفريد المتعلق باالختبار، والعالج 

والرعاية.والرعاية.

يقوم فريقيقوم فريق CCI باالتصال بالشخص المقيم باستخدام طرق مثل الهاتف، والبريد، باالتصال بالشخص المقيم باستخدام طرق مثل الهاتف، والبريد، 
 والبريد االلكتروني لضمان قدرتهم على االنعزال وتلبية احتياجاتهم اليومية. والبريد االلكتروني لضمان قدرتهم على االنعزال وتلبية احتياجاتهم اليومية.

*  إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، وتحتاج إلى المساعدة ولم تسمع منا بعد، فإن خط 
اإلحالة الصحية الخاص بنا موجود للمساعدة على الرقم 564-8448 )800(.

 عندما يخضع أحد المقيمين الختبار عندما يخضع أحد المقيمين الختبار PCR التشخيصي وكانت النتائج إيجابية التشخيصي وكانت النتائج إيجابية 
لفيروس كورونا لفيروس كورونا COVID-19، يتم إبالغ فريق ، يتم إبالغ فريق CCICCI. تستغرق العملية بشكل عام . تستغرق العملية بشكل عام 

3-1 أيامأيام. . 

يجري التحقيق في حالة COVID-19 وتتبع االتصال مع المهنيين في 
 OC Health Care Agency الصحة العامة من وكالة رعاية الصحة

 (HCA) وإدارة الصحة المحلية – بما في ذلك األطباء والممرضين/
الممرضات، وأخصائيو األوبئة، والمحققون الذين تلقوا تدريبا على 

األمراض المعدية ومهارات إجراء المقابالت. 

يشكل هؤالء األشخاص فريق محقق الحاالت واالتصال  (CCI)  الخاص 
بنا. كيف تعمل؟

 التحقيق في القضية 
 و تتبع االتصال 

http://www.ochealthinfo.com/self-quarantine-guidance/
http://www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

