
 (؟ 19-كورونا )كوفيد بفيروس   ت الحتمال اإلصابةماذا لو تعرض

 في هذه الصفحة: 

 19-كوفيدبفيروس  شخاص لإلصابةكيف يمكن أن يتعرض األ
 19-كوفيدلمصاب بفيروس با ة عن قربالمخالط

 19-كوفيدفيروس الخطوات الواجب اتخاذها إن كنت قد خالطت عن قرب مصابًا ب
 مالزمة المنزل )الحجر الصحي( بعد المخالطة عن قرب التي تتحتم خاللها مدة ال
 19-كوفيدفيروس كانت نتيجة اختبارك إيجابية ل ذابدأت تشعر بالمرض أو إ ذاطوات الواجب اتخاذها إالخ

 موارد إضافية 

 

 19-كوفيدب شخاص لإلصابةتعرض األ من خاللها يمكن ية التي كيفال

المخالطين عن   األشخاصويحدث االنتشار بين  ،ينتشر بصفة رئيسية من شخص إلى آخر 19-كوفيدفيروس ن أ من المعروف
ساعة( لشخص آخر عن   24أو أكثر على مدار   ةقيدق 15رها اقدملمدة تراكمية إجمالية  تقريبًا أقدام 6 تبعد مسافة  علىقرب )

  و األنف عندما يسعل المصاب بالعدوى أو يعطس أو يغني أو يتحدث.طريق القطرات التنفسية التي تخرج من الفم أ

ن المصاب بالعدوى تخرج منه قطرات أ. ويعني ذلك االنتقال بالهواء يمكن أن يحدث االنتشار عن طريق ،وفي بعض الحاالت
وقد ينقل العدوى إلى   ،ساعاتإلى دقائق  منوجسيمات صغيرة يوجد بها الفيروس الذي يمكن أن يعلق في الهواء لمدة تتراوح 

المغلقة  ماكنأقدام. هذا النوع من االنتشار غير شائع، ولكن يحدث غالبًا في األ 6 بأكثر من تبعد عنهعلى مسافة  شخاصأ
  (.تدفق الهواءالتهوية ) عديمةال

من   19-عن طريق مالمسة األسطح الملوثة. يمكن أن ينتشر كوفيد 19-وفي حاالت أقل شيوًعا، يمكن أن ينتشر كوفيد
عن طريق  لإلصابة  تعرضهم  الحد منيمكن للجميع وأشخاص ال تظهر عليهم األعراض أو قبل بدء إصابتهم باألعراض. 

 للحفاظ على سالمتك. هذه النصائح ، فعليك اتباعمن المنزل ة ممكنة. وإن قررت الخروجمالزمة المنزل ألطول فتر
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 19-لمصاب بكوفيد ة عن قربالمخالط

 خالل فترة نقله للعدوى حتى تصاب بالعدوى. 19-بكوفيدبصفة عامة، ينبغي أن تكون مخالًطا عن قرب ألحد المصابين 

 يُقصد بالمخالطة عن قرب ما يلي: •
o  24دقيقة أو أكثر على مدار  15لمدة إجمالية تبلغ  19-أقدام من أحد المصابين بكوفيد 6أن تكون على مسافة  

 ساعة، أو 
o شاركة األكواب الزجاجية أو أواني  أو م سية )مثل التعرض للسعال أو العطس،التعرض المباشر لإلفرازات التنف

 الطعام، أو التقبيل(، أو
o أو19-القيام على رعاية شخص مصاب بكوفيد ، 
o  19-العيش مع شخص مصاب بكوفيد . 

إلى غيرهم من المخالطين عن قرب بدًءا من يومين قبل مرضهم  19-فيروس كوفيد نقل 19-يمكن للمصابين بكوفيد •
يقاف  إل الالزمة عاييرالم إن لم يصابوا بأعراض مطلقًا( حتى يستوفوا ،أو قبل يومين من ظهور نتيجة إيجابية لالختبار)

 . العزل
  المنزل(.ة الزممع للحجر الصحي )وخضال 19-على المخالطين عن قرب لشخص مصاب بكوفيد •

o المنزل. ةالزممظل عليك ت، فس19-ثم خالطت عن قرب شخًصا مصابًا بكوفيد 19-إن تلقيت لقاح كوفيد 
o الخاص بك إيجابية، فسيظل عليك أن تالزم المنزل.  19-كوفيدفحص ثم كانت نتيجة  19-إن تلقيت لقاح كوفيد 
o   لخضوع للحجر الصحي إن خالطت عن قرب شخًصا خالط بدوره عن قرب أحد المصابين إلى الست في حاجة

  ع للحجر الصحي.وخضال ئذ  ، فينبغي حين19-ك إيجابية لكوفيدت. إن كانت نتيجة اختبار مخالط19-بكوفيد

 

 19-الخطوات الواجب اتخاذها إن كنت قد خالطت عن قرب مصابًا بكوفيد

 .19-لتجنب نشر فيروس كوفيد اآلخرينتجنب مخالطة  الزم المنزل وتجنب غيرك )أي "الحجر الصحي"(. •
o  كسي أو تستخدم الرحالت  التاال تذهب إلى العمل أو المدرسة. ال تستقل وسائل المواصالت العامة أو سيارات

 المشتركة.
o فانفصل عن األفراد المرضى في أسرتك قدر اإلمكان. تجنب 19-إن كنت تعيش مع أحد المصابين بكوفيد ،

 اأو حمامً  ختلفة. استخدم غرفة نوم مذاتها المنزل، بما في ذلك التواجد في الغرفة داخل نفسها مشاركة المساحة
 إن أمكن.  ختلفًام

o الطعام واألدوية(.مثل على التأكد من تلبية احتياجاتك األساسية ) إدارة الصحة المحلية ساعدكيمكن أن ت  
 يوًما بعد آخر مخالطة لك.  14مدة راقب صحتك ل •

o ( وانتبه للحمى. انتبه قس درجة حرارتك باستخدام مقياس الحرارة مرتين يوميًا )للعالمات  أيًضاصباًحا ومساًء
 أو ضيق التنفس أو البرودة المصحوبة بقشعريرة أو ألم العضالت ، مثل السعال19-واألعراض األخرى لكوفيد

 أو الفقدان المستجد لحاسة التذوق أو الشم.   أو ألم الحلق
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o دى السجل اليومي لمراقبة األعراض ل يمكنك تنزيل( إدارة الصحة بفيرجينياVDH)   لمساعدتك على تتبع
أظهر التقييم تعرضهم  إلكتروني لمراقبة األعراض لمن  جبرنامب أيًضا إدارة الصحة  عينقد تستو أعراضك.

 .19-كوفيدإلصابة بفيروس ل
في   19-كوفيد أماكن فحص . يوجد العديد منفحصالخضوع لل  طلباتصل بمقدم الرعاية الصحية ل فحص.اخضع لل •

 فيرجينيا. 
o  فوًرا.  فحصلل الخضوعبأعراض، فينبغي  كبتاصإ في حالة  
o خضوعك الذي يلزم تعرضالأيام على األقل بعد  5مدة لبأعراض، فاألفضل أن تنتظر  تكباصإ في حالة عدم  

  الفيروس. الكشف عن  فحصقبل األوان، فقد ال يستطيع ال فحصإن خضعت للو. فحصلل
o سلبية، فستظل في حاجة إلى   لديك 19-كوفيد فحصوإن كانت نتيجة  19-حتى إن لم تكن مصابًا بأعراض كوفيد

 سالمةاألكثر والحل أيام على األقل.  7منزلك لمدة  ةزممالظل عليك توس كامالً  يوًما 14مراقبة أعراضك طيلة 
 يوًما. 14هو أن تلزم منزلك لمدة  

حددت  ت كانت هويتكلتقدم لك مزيًدا من التوصيات إن  إدارة الصحة المحلية قد تتواصل معك .استجب إلى النداء •
  .تتبع المخالطين باعتبارك مخالًطا عن قرب أثناء

o التحري  وتتبع المخالطين  اإلدارة ، فقد ال تستطيع19-إن كانت إدارة الصحة تالحظ عدًدا كبيًرا من حاالت كوفيد
بعض  أولوية ترتيب اإلدارة إلى  حتاجتأواًل بأول. وس 19-كوفيد  كل الحاالت المبلغ عن إصابتها بفيروس عن
 اشخصً نك خالطت عن قرب أالحاالت. إن كنت تعرف  التحري عن تتبع المخالطين والمبذولة تجاه جهود ال

نشر الفيروس إلى غيره، فالزم المنزل وراقب صحتك،   خاللها يمكنخالل الفترة التي  19-كوفيدفيروس  ب امصابً 
 . حتى لو لم تتصل بك إدارة الصحة

ن جهازك كان على مقربة أيعني  ذلك، ف COVIDWISEتطبيق  إن تلقيت إشعاًرا بالتعرض من .استجب لإلشعارات •
 . 19-وثيقة من جهاز لشخص نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد

o المرض، قدر اإلمكان. اخضع  اإلصابة الشديدة بأولئك األكثر عرضة لخطر   ةً الزم منزلك وتجنب غيرك، خاص
 أيام على األقل من تعرضك وراقب صحتك.  5بعد  فحصلل

 

 

مالزمة المنزل )الحجر الصحي( بعد المخالطة عن قرب ألحد  الالزمة لدة الم
 19-المصابين بكوفيد

(  VDHه. لذلك فإن إدارة الصحة بفيرجينيا )ب لإلصابة يوًما بعد تعرضك  14 إلى  مدة قد تصل 19-يستغرق تطور كوفيد
يوًما من آخر   14دة بمالزمة المنزل )الحجر الصحي( لم ( ينصحونCDCومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

 يوًما.  14منزل لمدة ال  مالزمةهو   سالمةاألكثر والحل  مخالطة.

آخر فرد مريض   خروجيوًما من  14، فعليك أن تلزم المنزل )الحجر الصحي( لمدة 19-إن كنت تعيش مع مصاب بكوفيد 
لعزل. إن كان في استطاعة أفراد األسرة االنفصال التام عن الشخص المصاب بالعدوى، فينبغي أن يلزموا من ابأسرتك 

تمضية أي  وعدم يعني االنفصال التام تجنب المخالطة ويوًما من آخر مخالطة عن قرب لهم بذلك الشخص.  14المنزل لمدة 
 ستخدام حمام منفصل. وا نوم منفصلة غرفةب االلتزاموقت معًا في مساحات مشتركة و

 : يوًما بعد آخر تعرض لك وإن لم تكن مصابًا بأعراض، فلديك خياران*  14كن في استطاعتك مالزمة المنزل لمدة تإن لم 
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 ، أو 10، ويمكنك مغادرة المنزل بعد اليوم 0اعتبار تاريخ تعرضك األخير هو اليوم  •
.  فحصالمستضدات، فيمكنك الخضوع لل فحوصات( أو PCRتفاعل البوليميراز المتسلسل ) فحوصاتإن توفرت  •

أو   5المستضدات الذي أجري في اليوم  فحصأو  PCR فحصإن كانت نتيجة  7يمكنك مغادرة المنزل بعد اليوم و
 ، فينبغي أال تغادر منزلك بعد. 7سلبية قبل اليوم  فحصككانت نتيجة  ذابعده سلبية. إ

أقدام على    6مسافة بُعد التوصيات )مثل ارتداء كمامة، والبقاء على  لتباع كأن تستمر في مراقبة أعراضك وا المهم جًدا من
الرسم   اطلع على كامالً من آخر تعرض لك. يوًما 14 لمواظبة على غسل اليدين( طيلةن غيرك، وتجنب الزحام، واع األقل 

زيد من  عرفة الملم البياني للمعلومات الخاص بإدارة الصحة بفيرجينيا بشأن موعد إنهاء العزل المنزلي والحجر الصحي
 المعلومات. 

يوًما بعد التعرض حاليًا على عاملي الرعاية   14قبل مرور  هذه *ال تنطبق خيارات مغادرة المنزل )إنهاء الحجر الصحي(
 ساسيةالبنية األ يعامل من يمارسون مهنًا بعينها )مثلويتعين على الصحية أو المتواجدين في بيئات الرعاية الصحية. 

المنزل )الحجر الصحي( في حالة تعرضهم، ولكن يمكن السماح  مالزمةالعاملين في القطاع التعليمي(  خالفب ينوريالضر
أي ب تهمصابفقط في حالة عدم إالعمل من دونهم. ويمكنهم الذهاب إلى العمل  استحالت إدارةلهم بالذهاب إلى العمل إن 

  (VDHف على المزيد عن توصيات إدارة الصحة بفيرجينيا )لمجتمع. تعر  احتياطات إضافية لوقايتهم ووقاية ا اذأعراض واتخ
 .الضروريين ساسيةالبنية األب نعامليلالتعرض المحتملة ل حاالت  بشأن

 

إيجابية، فاعزل   لديك 19-إن بدأت تشعر بالتوعك أو إن كانت نتيجة اختبار كوفيد
 نفسك في المنزل. 

 الرعاية الطبية. افصل نفسك عن غيرك.  تلق  ت ما لم  ،الزم منزلك •
تتضمن بقية األعراض الشائعة األخرى  و ،الحمى والسعال وضيق التنفس 19-تتضمن األعراض األكثر شيوًعا لكوفيد •

  19-أو الفقدان المستجد لحاستي التذوق أو الشم. ال يصاب كل مرضى كوفيد  أو ألم العضالت أو ألم الحلق القشعريرة
 ال توجد حمى. بكل األعراض وقد

 هيمكنحيث  ،يرجى التواصل مع مقدم الرعاية الصحيةو. فحصلل الخضوعب VDHبأعراض، توصي  كنت مصابًاإن  •
 . سحب العينات في منطقتك اكن أم العثور على  فيك تساعدمأو  فحصعلى عينات لل  الحصول

إن كنت  في منزلك وفي مجتمعك األشخاصية غيرك من اف على المزيد عن الخطوات التي يمكنك اتخاذها لوقتعر   •
 .19-مريًضا بكوفيد

 

 لمزيد من المعلومات: 

 ( VDHالتابع إلدارة الصحة بفيرجينيا ) 19-لكوفيد الموقع اإللكترونيتفضل بزيارة  •

 ( VDHإلدارة الصحة بفيرجينيا )التابع  19-للقاح كوفيد الموقع اإللكترونيتفضل بزيارة  •

 "19-كوفيدفيروس التعرض ل" وابحث عن  (VDH) األسئلة الشائعة لدى إدارة الصحة بفيرجينيا تفضل بزيارة صفحة •
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ف على •  VDH لدى، وهو تطبيق إشعارات التعرض COVIDWISE تعر 
 19-كوفيدفيروس العيش مع مصاب ب ف على نصائحتعر   •
 ( اإلسبانيةو باإلنجليزيةحسب إدارة الصحة بفيرجينيا ) 19-كوفيدفيروس قابلة للطباعة: التعرض لإعالنية نشرة  •
 الطيكخبشأن م VDHإشعارات   مورد اقرأ •
 ASK-VDH3 (877-275-8343 )-877على الرقم   لدى إدارة الصحة بفيرجينيا 19-اتصل بالخط الساخن لكوفيد •

 

 2021يناير،   22تاريخ آخر تحديث للصفحة: 

 

https://www.vdh.virginia.gov/covidwise/
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/08/Living-with-Someone-with-COVID-19-7.20.2020.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/08/Living-with-Someone-with-COVID-19-7.20.2020.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/VDH-Exposed-to-COVID-19-ENG-.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/VDH-Exposed-to-COVID-19-SPAN.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/VDH_Slow_Spread_COVID19.pdf

