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   .االتصال
الصحي وتتبع
والحجر
واألعراض والعزل
19-كوفيد
والجامعات حول
لطالبtracing.
إرشادات
Guidance for college and university students on
COVID-19
testing,
symptoms,
isolation
andاختبار
quarantine,
andالكليات
contact

You Should Be Tested for COVID-19
if: في الحاالت19-يجب أن تخضع الختبار كوفيد
:التالية

You develop symptoms of COVID-19, regardless of
vaccination
status.
  .التطعيم
النظر عن حالة
 بغض،19-•إذا ظهرت عليك  أعراض كوفيد
close
contact
withاالستثناءات
someone
with
even
you،19-بكوفيد
are fullyمصاب
vaccinated.
There
exceptions
for people who recently
 لمزيد منVDH Testing ّل بزيارة موقعYou
 تفض.اhad
مؤخر
الذين تعافوا
لألشخاص
بعض
هناكCOVID-19,
.تطعيمك بالكامل
لو تمifحتى
وثيق بشخص
اتصالare
علىsome
إذا كنت
•
ً
  .التفاصيل
recovered. Visit the VDH Testing website for more details.
A healthcare provider or the local health department
recommends
  .االختبار
 المحلي بإجراءyou
الصحةget
قسمtested.
•يوصي مقدم الرعاية الصحية أو
 في فيرجينيا19 اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو صحة الطالب للترتيب إلجراء اختبار واطلّع على قائمة مواقع اختبار كوفيد
Call your healthcare provider or Student Health
to arrange
forأثناء
testing
see the
community
listتوصيات
of COVID-19
Testing
Sites inاختبار
Virginia.
19-كوفيد
   .االختبار
انتظار نتائج
)المنزلand
(البقاء في
الصحي
العزل أوالحجر
اتبع
COVID-19 Testing Follow recommendations for isolating or quarantining
(staying home) while waiting for your test results.

After Receiving COVID-19 Test Results

19-بعد تلقي نتائج اختبار كوفيد

If your test is positive, you should remain in isolation until you have met ALL of the following criteria:
: يجب عليك الخضوع للعزل حتى تستوفي كافة المعايير التالية،إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية
It has been
10اختبار
daysأولsince
onset
of your
you لمnever
developed
days3 3
have passed since the first
.إيجابي
إجراءthe
أيام منذ
10 مرت
 فقد،قًاsymptoms
 األعراض مطلor
عليكif تظهر
عليك أو إذا
 األعراضsymptoms,10
 أيام منذ ظهور10 مرور
. ساعة على األقل بدون استخدام األدوية الخافضة للحرارة24 اختفاء الحمى لمدة3 3
positive test.
  ). هذا ال ينبغي أن يؤخر انتهاء العزل.التعافي
شهور بعد
ألسابيع
قد يستمرfor
الشمatأوleast
التذوق24
حاسة
 فقدان:(ملحوظة
 فقد تحسنت تلك،األعراض
إذا كانت قد ظهرت عليك3 3
You have
notأوhad
a fever
hours
without.األعراض
using fever-reducing
medication.
If you developed symptoms, those symptoms have improved. (Note: the loss of taste or smell might last for weeks or months after
recovery. This should not delay the end of isolation.)
19-نتائج اختبار كوفيد

COVID-19 Test
If your test is negative:
Results
 فهناك،أعراض
 يو ًما ولم تكن لديك14 قادرا على الخضوع للحجر الصحي لمدة
ً  إذا لم تكن.19-بكوفيد

:إذا كانت نتيجة اختبارك سلبية

 يومًا إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب14 •استمر في الحجر الصحي لمدة
Continue to quarantine for 14 days if you had close contact with someone with COVID-19. If you are not able to quarantine
.مبكرا
خيارات إلنهاء الحجر الصحي
ً
for 14
days
have
symptoms,
there
are
options
end تطعيمك
quarantine
earlier.•إذا كنت قد تعافيت من
  . يو ًما14 األعراض لمدة
مراقبة
عليكand
يتعينdo
يزالnot
ولكن ال
،صحي
تحتاج إلى حجر
قد ال
،19-كوفيد
ضدtoبالكامل
 أو تم19-كوفيد
If you
haveاألعراض
recovered
COVID-19
or been
fullyإضافي
vaccinated
for يوصى
COVID-19,
youالصحية
mightالرعاية
not need
to• quarantine, but you should still
   .لديك
 ظهورfrom
اختبارك بسبب
للعزل إذا تم
والخضوع
بإجراء اختبار
عما إذا كان
اسأل مقدم
monitor for symptoms for 14 days.
Ask your healthcare provider if additional testing and isolation are recommended if you were tested because you had symptoms.

If You Develop COVID-19 Symptoms:

:19-إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد

Separate
yourself
in أوa للعمل
specific
away
from other
people
Do not
go to
work
  .بالعزل
 ما يسمىat
وهذاhome
.المدرسة
تذهبroom
 ال.األخرى
والحيوانات
األشخاص
بعيدًا عنand
معينةanimals.
المنزل في غرفة
نفسك في
افصل
• or school. This is called
 أو عدم، أو ارتباك جديد،ضغط في الصدرisolation.
 أو ألم أو، صعوبة في التنفس،  متفاقم:•اطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليك أي من عالمات التحذير الطارئة التالية أو إذا ساءت األعراض
ً البقاء مستيقsigns
  .لون البشرةSeek
حسبmedical
،فراش األظافر
الشفتين أوif أو
البشرة
ملون علىany
أزرق أو
رمادي أو
شاحب أو
 أو ظهور لونwarning
،ظا
االستيقاظ أو
القدرةsymptoms get worse: worsening
attention
you
develop
of the
following
emergency
or ifعلى
your
 الحجر الصحي/الصحية بأنك خاضع للعزل
الرعاية
موظفي
إلبالغ
مبكر
وقت
في
المستشفى
أو
الطالب
صحة
أو
الصحية
الرعاية
مقدم
بمكتب
فاتصل
،طبية
رعاية
إلى
بحاجة
كنت
 •إذاawake, or pale, gray or bluecough, difficulty breathing, pain or pressure in the chest, new confusion, inability to wake up or stay
.19-بسبب كوفيد
colored skin, lips or nail beds, depending on skin tone.
.19- يتوفر االختبار أيضًا في جميع أنحاء فرجينيا في مواقع اختباركوفيد.19-•اتصل بمكتب مقدم الرعاية الصحية أو مكتب صحة الطالب للترتيب إلجراء اختبار كوفيد
If you need medical attention, call the healthcare provider's office, Student Health, or hospital ahead of time to inform healthcare
  . ومراقبة حالتهم الصحية، حتى يتمكنوا من الخضوع للحجر الصحي وإجراء االختبار،مؤخرا
•أخبر الناس الذين كنت على اتصال وثيق بهم
ً
personnel you are under isolation/quarantine for COVID-19.
Call your healthcare provider's office or Student Health to arrange for COVID-19 testing. Testing is also available throughout Virginia
at COVID-19 Testing Sites.
COVID-19
19-أعراض كوفيد
Tell people you had close contact with recently, so that they can quarantine, get tested, and monitor their health.

Symptoms
September 2, 2021

September 2, 2021

الكليات والجامعات
إرشادات لطالب
GUIDANCE
FOR COLLEGE
AND UNIVERSITY STUDENTS
Guidance for college and university students on COVID-19 testing, symptoms, isolation and quarantine,
and/العزل
contact
الحجر الصحي
أثناءtracing.
ماذا تفعل
 ومستلزمات، حيث قد يمكنهم ترتيب سكن للعزل أو الحجر الصحي لك وتزويدك بالخدمات (توصيل الوجبات، أبلغ نقطة االتصال المعينة في كليتك،•إذا كنت بحاجة للعزل أو الحجر الصحي

You Should Be Tested for COVID-19 if:

.) وما إلى ذلك، وغسيل المالبس،التنظيف
You develop symptoms of COVID-19, regardless of vaccination status.
You had close contact with someone with COVID-19, even if you are fully vaccinated. There are some exceptions for people who recently
  .•ابقَ في مسكن العزل أو الحجر الصحي المعين وبعيدًا عن اآلخرين قدر اإلمكان
recovered. Visit the VDH Testing website for more details.
الطعام في حالة عدم توفر أي شخص
 أو استالمprovider
المواعيد الطبية
مثلlocal
الضرورية
الحاالت
مسكنك إال في
يجب أال تغادر
عا يغطي أنفك وفمك إذا كنت بحاجة إلى مغادرة
A healthcare
or the
health
department
recommends
you.مسكنك
get tested.
ً •ارت ِد دائمًا قنا

COVID-19 Testing

لتوصيله
Call your healthcare provider or Student Health to arrange for testing and see the community list of COVID-19 Testing Sites.إليك
in Virginia.
Follow recommendations for isolating
or quarantining
(stayingالنقل
home)
while
your
results.
   .األجرة
المشترك أو سيارات
العام أو
النقلwaiting
 وسائلfor
تستخدم
 الtest
.خاصة
 فاستقل سيارة،•إذا كان يجب عليك السفر

After Receiving COVID-19 Test Results

:في مسكن العزل أو الحجر الصحي

.لخطر اإلصابة بأمراض خطيرةIfالمعرضين
أولئكisسيما
 ال،اإلمكانyou
معهم قدر
 تعيشremain
باألشخاص الذين
قلل االتصال
.غرفتك
شخص
فيها أي
يدخل
غرفتك
تغادر فيهاcriteria:
•قلل عدد المرات التي
your test
positive,
should
in isolation
until
youآخر
have
met
ALL
of أوthe
following

  .إقامتك
بدخولsince
للزوارthe
تسمح
It has been 10 days since the onset of your symptoms or if you never developed symptoms,10 days
have مقر
passed
first•ال
positive
test.
   .عا عندما تحتاج إلى استخدام الحمام إذا كنت تشاركه مع زمالء سكن آخرين أو مع آخرين في مسكنك
ً  فخصص مرحا،•إذا كان ذلك ممكنًا
ً  ارت ِد قنا.ضا معينًا لنفسك
You have not had a fever for at least 24 hours without using fever-reducing medication.
، وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، والمفاتيح، ولوحات المفاتيح، والحنفيات، والمراحيض، والعدادات،•قم بتنظيف وتعقيم األسطح المشتركة "متكررة اللمس" (مثل مقابض األبواب
If you developed symptoms, those symptoms have improved. (Note: the loss of taste or smell might last for weeks or months after
  .قناع
الجميع
 تأكد من إبقاء مسافة ستة أقدام بينك، عندما يتعين عليك مغادرة غرفتك المخصصة.والهواتف) يوميًا
recovery. This
should
notارتداء
delayومن
theاآلخرين
end of وبين
isolation.)

COVID-19 Test
Results

If your test is negative:

   . على األقل من الكحول٪60  ثانية على األقل أو استخدم معقم اليدين بنسبة20 •اغسل يديك بشكل متكرر لمدة

Continue to quarantine for 14 days if you had close
with،لآلخرين
someone
with أو
COVID-19.
are not
  . يديكcontact
فتأكد من غسل
المشروبات
تقديم الطعامIfأوyou
تحضير
عليكable
 كانto
  إذاquarantine
�   
for 14 days and do not have symptoms, there are options to end quarantine earlier.
  . اغسل هذه العناصر بالماء الدافئ والصابون أو المنظفات، بعد االستخدام.)•ال تشارك األغراض الشخصية (مثل األكواب واألطباق واألواني والمناشف والشراشف
If you have recovered from COVID-19 or been fully vaccinated for COVID-19, you might not need to quarantine, but you should still
للمدرسة واتباعه الخطوات التي يجب اتخاذها
إيجابية
 نتيجة اختبارهfor
جاءت
 فتأكد من إبالغ الشخص،•إذا ظهرت عليك أنت أو أي شخص تعيش معه أعراض أو كانت نتيجة االختبارات إيجابية
monitor
for symptoms
14 الذي
days.
Ask your healthcare provider if additional testing and isolation are recommended if you were tested because you had
symptoms.
المرض
في حالة

If You Develop COVID-19 Symptoms:
Separate yourself at home in a specific room away from other people and animals. Do not go to work or school. This is called
isolation.
. وإخطارهم، اتصال بهمSeek
كنت على
ومعرفة من
،توصيات
الصحية
بك اإلدارةemergency
 فقد تتصل،إيجابية
اختبارك
نتيجةorكانت
 •إذاsymptoms get worse: worsening
medical
attention
if youإلعطائك
develop
any ofفيرجينيا
the following
warning
signs
if your
VDH  فقد تتصلcough,
، مصابdifficulty
وثيق بشخص
على اتصال
كشخص
 تحديدكin
 تمthe
  إذا.)(العزل
المنزل
 البقاء فيinability
VDH موظفو
 منكup
سيطلب
breathing,
pain
or pressure
chest, new
confusion,
to wake
or stay awake, or pale, gray or bluecolored skin, lips or nail beds, depending on skin tone.
.إلعطائك المزيد من التوصيات
If you need medical attention,
the healthcare
provider's
Student
hospital
ahead
of time to inform healthcare
.19-كوفيدcall
انتشار
الصحية على إبطاء
اإلدارةoffice,
ومساعدة
المكالمةHealth,
على هذهorالرد
من المهم
•
personnel you
are
under
isolation/quarantine
for
COVID-19.
  . ما لم تمنح إذنًا بذلك،•سيتم الحفاظ على خصوصية معلوماتك الشخصية والطبية ولن يتم مشاركتها
yourالفور
healthcare
office
or Student
Health
to arrange
for COVID-19
testing.
Testing
األشخاص الذين كنتCall
إخطار
عليك علىprovider's
 فيجب،إيجابية
االختبار
كانت نتيجة
 إذا.بالجميع
االتصال
 منVDH موظفو
يتمكن
•قد الis also available throughout Virginia
تتبع االتصال
at
COVID-19
Testing
Sites.
COVID-19
.VDH  حتى إذا لم تتلق مكالمة من،على اتصال بهم
Tell people you had close contact with recently, so that they can quarantine, get tested, and monitor their health.

Symptoms
September 2, 2021

September 2, 2021

