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رفيوس كورونا ُ
المستجد ( 2019كوفيد)19-

العزل والحجر الصحي
هل لديك المزيد من األسئلة؟ تحقق منwww.vdh.virginia.gov/coronavirus/ :

ما الفرق؟
الحجر الصح

العزل
بفيوس كورونا ُ
المستجد
فصل
المصابي ر
ر
( 2019كوفيد )19-عن اآلخرين.

مخالطي شخصا ُمصابا
فصل األشخاص الذين كانوا
ر
بفيوس كورونا ُ
المستجد ( 2019كوفيد )19-عن اآلخرين.
ر

يجب عىل األشخاص الخاضعون للعزل
البقاء ف الميل واالنفصال عن اآلخرين ف
الميل قدر اإلمكان ،إىل أن يصبح من
اآلمن العودة إىل األنشطة العادية.

المخالطة تعن التعرض المحتمل لشخص
بفيوس كورونا ُ
المستجد 2019
مصاب ر
(كوفيد .)19-اعرف المزيد هنا .األشخاص
الخاضعون للحجر الصح يجب عليهم البقاء
ف الميل ومراقبة صحتهم عن كثب ف حالة
مرضهم ،حن يصبح من اآلمن تواجدهم ربي
اآلخرين .هناك بعض االستثناءات (عىل سبيل
المثال ،األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل
أو الذين تم شفاؤهم مؤخرا).

من يكون من اآلمن استئناف األنشطة العادية؟
بفيوس كورونا المستجد
كنت مصابا ر
( 2019كوفيد)19-
من اآلمن إنهاء العزلة الميلية عندما:
يمر  10أيام عىل األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة

الشخص الذي كنت مخالط له
يعيش خارج ميىل توص وزارة الصحة بوالية فرجينيا
( )VDHبالحجر الصح (البقاء ف الميل لمدة  14يوما بعد آخر
بفيوس كورونا ُ
مخالطة مع الشخص ُ
المستجد ( 2019كوفيد.)19-
المصاب ر

و
عند عدم اإلصابة بالحىم لمدة  24ساعة عىل األقل (بدون
استخدام األدوية) وتحسن عالمات المرض األخرى.

بفيوس كورونا
تم تشخيص إصابت ر
المستجد ( 2019كوفيد )19-لكنت لم
أصاب بالمرض
من اآلمن إنهاء العزلة الميلية عندما:
يمر  10أيام عىل األقل منذ يوم جمع المسحة أو عينة الفحص.

الشخص الذي كنت مخالطا له يعيش مع

إذا لم تكن قادرا عىل االنفصال تماما عن الشخص ُ
المصاب
بفيوس كورونا ُ
المستجد ( 2019كوفيد ،)19-توص وزارة الصحة بوالية فرجينيا
ر
( )VDHبالحجر الصح (البقاء ف الميل) لمدة  14يوما إضافية بعد السماح
بفيوس كورونا ُ
للشخص ُ
المستجد ( 2019كوفيد )19-بإنهاء العزل.
المصاب ر

يعد البقاء ف الميل لمدة  14يوما بعد
األخي هو الخيار األكي أمانا
تعرضك
ر
إذا لم تكن قادرا عىل البقاء ف الميل لمدة  14يوما ولم تكن لديك
أعراض ،فتعرف عىل المزيد حول مغادرة الميل بأمان مبكراهنا.
إذا أنهيت الحجر الصح مبكرا أو كانت نتيجة االختبار سلبية خالل فية الحجر
الصح ،فال يزال يجب عليك مراقبة األعراض واتباع جميع التوصيات األخرى
وبي اآلخرين ،تجنب االزدحام ،وغسل
(مثل :ارتداء قناع ،مراقبة المسافة بينك ر
كثيا) لمدة  14يوما كاملة.
اليدين ر

