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، يجب أن تخضع للعزل )البقاء في 19-إذا تأكدت إصابتك أو كان هناك احتمال إصابتك بكوفيد
المنزل واالبتعاد عن اآلخرين(

 ة ظهوركما تنطبق عليك في حال. األعراض عيمك وحتى إن لم تظهر عليكحتى لو سبق تط- إيجابية 19-ينطبق ذلك في حالة كانت نتيجة اختبار كوفيدو •
ا على إجراؤه.عليك وكنت في انتظار نتيجة االختبار أو لم تكن قادر األعراض

(5-صفر األيام )على األقل أيام  5 في المنزل لمدةابق •
صفر األعراض، احتسب يوم ظهور أول األعراض عليك على أنه اليوم عليك ظهرت إذا ←
صفر األعراض، احتسب يوم إجراء االختبار على أنه اليوم عليك تظهر إن لم ←

: المنزلي أثناء العزل •
تسوء األعراض  الصحية وتواصل مع موفر الخدمة الخاص بك إذا كانتحالتك راقب ←
نفسك عن اآلخرين والحيوانات األليفة قدر المستطاع اعزل ←
إذا كان يصعب عليك االبتعاد عن اآلخرين ا عالي الجودةقناع ارتد ←
، إن أمكنا منفصلفي "غرفة المريض" واستخدم حمام ابق ←
تذهب إلى األماكن العامة أو تسافر ال ←
في المنزل قدر اإلمكان التهوية لتحسين اتخذ خطوات ←

ً
َ

ً
ً ً

إذا حدثت  5  المنزل( بعد اليومك إنهاء العزل )مغادرة، يمكن-19أعراض كوفيدعليك  ظهرت إذا
هذه األمور:

و على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة، أيام  5مرور •
 وساعة دون أخذ دواء خافض للحرارة، 24 لمدة بالحمي صبلم ت •
األعراض لديك باقيتحسنت •

 .للعزا ءنهاإ خريؤ نأ ينبغي ال اهذو رشهو وأ بيعساأل يستمر قدوالشم التذوق حاسة فقدان  أن الحظ  ←

ُ

إذا حدثت  5 المنزل( بعد اليومزل )مغادرة ، يمكنك إنهاء الع19-أعراض كوفيدإذا لم تظهر عليك 
هذه األمور:

أيام كاملة على األقل على إجراء االختبار 5 رورم •

ً ا لهذه الخطوات ، فيجب أن تظل متبع5  إذا قمت بإنهاء العزل بعد اليوم
: 6-10من اليوم

ً معرفة ل وقاية منهاموقع ويب مراكز مكافحة األمراض وال أثناء تواجدك مع اآلخرين في المنزل وفي األماكن العامة. قم بزيارة ا عالي الجودةقناعارتد   •
.كيف يمكنك التوقف عن ارتداء القناع في وقت مبكر

، وتجنب األماكن التي ال يمكن 19-لإلصابة الحادة بكوفيد م خطورة عاليةتجنب األشخاص ذوي جهاز المناعة الضعيفة أو الذين لديهالسفر، وجنب ت  •
.فيها ارتداء القناع، وتجنب األخرين عند تناول الطعام

ذه التوجيهات لوزارة الصحة في فرجينيا على أماكن المجتمع العامة، . تنطبق هالعزلض والوقاية منها بشأن  على توجيهات مراكز مكافحة األمراً*بناء
ُطبق هذه التوجيهات على األطفال بعمر  يمكن أن تألطفالمنشآت رعاية ا والكليات والجامعات وأماكن العمل. 12ض األطفال وحتى الصف كالمدارس من ريا

تسق. وال تنطبق على منشآت الرعاية الصحية أو أماكن التجمعات عالية حكمة بشكل صحيح ومُعامين فأكثر والعاملين الذين يمكنهم ارتداء الكمامات الم
 حاد أو ضعف جهاز المناعة 19-ص المصابون بكوفيداكن االحتجاز أو مالجئ المشردين أو السفن السياحية(. قد يحتاج األشخاالخطورة )مثل اإلصالحيات وأم

ُؤمن فيه التواجد مع اآلخرين.ص بهم عن الوقت الذي ي أيام. وعليهم أن يتحدثوا مع موفر الرعاية الصحية الخا10 للعزل )البقاء في المنزل( لمدة أطول من
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