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أنا مریض 
بكوفید-۱۹

ُشخصت إصابتي بكوفید-۱۹
لكني لم أمرض مطلقًا

یكون إنھاء العزل المنزلي آمنًا في األحوال التالیة:
عند مرور ۱۰ أیام على األقل منذ ظھور أعراضك ألول مرة

وكذلك

إن لم تُصبك حمى لمدة ۲٤ ساعة على األقل(دون استخدام 
األدویة) وكذلك إن كانت العالمات األخرى للمرض في تحسن.

إن أنھیت الحجر الصحي مبكًرا أو إن كانت نتیجة اختبارك سلبیة أثناء فترة 
خضوعك للحجر الصحي، فینبغي أن تظل تراقب األعراض وتتبع كل 

التوصیات األخرى (مثل ارتداء الكمامة، ومراعاة المسافة بینك وبین غیرك، 
والمداومة على غسل الیدین) طیلة مدة الـ۱٤ یوًما.

  

  
 

   

یكون إنھاء العزل المنزلي آمنًا في األحوال التالیة:
عند مرور ۱۰ أیام على األقل منذ سحب عینة االختبار الخاصة بك.

العزل
ھو فصل المصابین بكوفید- ۱۹عن 

غیرھم.

یحتاج الخاضعون للعزل لما یلي
مالزمة المنزل وتجنب غیرھم داخل 

المنزل قدر اإلمكان.

الحجر الصحي
ھو فصل األشخاص الذین كانوا  مخالطین 
عن قرب۱,2 لشخص مصاب بكوفید-۱۹ 
عن غیرھم.

ینبغي على الخاضعین للحجر الصحي2 
مالزمة المنزل ومراقبة صحتھم عن كثب 
تحسبًا لمرضھم.

 

یُقصد باالنفصال التام تجنب المخالطة، وتجنب تمضیة أي وقت معًا في نفس الغرفة، وكذلك تجنب مشاركة أي 
مساحات )بما في ذلك غرفة النوم والحّمام(.

۱. یُقصد بالمخالط الوثیق من كان ضمن مسافة ٦ أقدام من مصاب بكوفید-۱۹ لمدة إجمالیة تبلغ ۱٥ دقیقة أو أكثر على  
م دار ۲٤ س اعة أو في حالة التعرض إلفرازات تنفسیة من ذلك الشخص  )مثل  التعرض للسعال 

أو العطس،  أو مشاركة كوب  الشرب  أو األواني،  أو التقبیل( بینما یكون ُمعدیًا. یعُ تبر مصاب كوفید-۱۹ ُمعدیًا 
بدًءا من یومین بعد إصابتھ بالمرض )أو یومین  قبل سحب عینة االختبار إن لم یكن قد أصیب بأعراض مطلقًا( حتى 

یستوفي معاییر إیقاف العزل. 
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الحجر الصحي و العزل
فیروس كورونا المستجد (كوفید ۱۹)
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الشخص الذي خالطتھ
یعیش خارج منزلي

ا توصي  VDHأن تخضع للحجر الصحي )تلزم منزلك( لمدة ۱٤ یوًم
. بعد آخر مخالطة لك عن قرب لشخص مصاب بكوفید-۱۹

الشخص الذي خالطتھ
یعیش معي

عن الشخص المصاب إن لم یكن في است طاعتك االنفصال التام 3
بكوفید-۱۹، فإن VDH توصي أن تخضع للحجر الصحي )تلزم منزلك( لمدة 

۱٤ یوًما إضافیة بعد السماح للشخص المصاب بكوفید-۱۹ بإنھاء العزل.

ا بعد آخر  مالزمة المنزل لمدة۱٤  یوًم
ًا 

 

تعرض لك ھو األكثر أمن
ا إن لم یكن في استطاعتك مالزمة المنزل لمدة۱٤  یوًما ولم تكن مصابً

بأعراض، فیمكنك مغادرة المنزل:

متى یكون من اآلمن استئناف األنشطة الطبیعیة؟

ما الفارق؟

بعد ۱۰ أیام دون الخضوع الختبار، أو•
بعد ۷ أیام مع نتیجة سلبیة الختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل (PCR) أو 

نتیجة اختبار المستضدات الذي خضعت لھ أو بعد الیوم ٥.
•
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ذا كنت قد تعافیت من فیروس COVID-19 أو تلقیت تطعیًما كامالً لھ وكان لدیك اتصال عن قرب، فقد ال تحتاج 
إلى الحجر الصحي (البقاء في المنزل)، ولكن ال یزال یتعین علیك مراقبة األعراض لمدة 14 یوًما بعد التعرض 
واالستمرار في ارتداء القناع، ومراقبة مسافة التباعد بینك وبین األخرین. وتجنب االزدحام واغسل یدیك. انظر 

/www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure
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