متى يكوsن التواجد حول اآلخرين آم ًنا:
إنهاء العزلة في أماكن خالف أماكن الرعاية الصحية
إﺻﺎﺑﺗﮭم ﺑﻛوﻓﯾد ،19-ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗطﻌﯾم ،ﻟﯾﻌرﻓوا ﻣﺗﻰ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﻛوﻧوا ﻏﯾر ﻧﺎﻗﻠﯾن ﻟﻠﻌدوى.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﺻﺎﺑﺗﮭم أو ﯾﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ (

إذا كانت لديك أعراض مرض فيروس كورونا ( )COVID-19وتم توجيهك لالعتناء بنفسك في المنزل ،فيمكنك مغادرة
"غرفة المرض" والمنزل بعد حدوث هذه األشياء الثالثة:
إذا مرت  10أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة ،و
استراتيجية قائمة على
األعراض

إذا مرت  24ساعة على األقل بدون حمى وبدون تناول أدوية خافضة للحمى ،و
تحسنت األعراض األخرى*.
*الحظ أن فقدان حاسة التذوق أو الشم قد يستمر ألسابيع أو شهور وهذا ال ينبغي أن يؤخر انتهاء العزلة

إذا ثبتت إصابتك بفيروس كورونا ال ُمستجد ( )COVID-19ولم تظهر عليك أي أعراض من قبل وتم توجيهك لالعتناء
بنفسك في المنزل ،فيمكنك مغادرة "غرفة المرض" والمنزل إذا:
استراتيجية قائمة
على الوقت

مرت  10أيام على األقل منذ تاريخ أول اختبار إيجابي لفيروس كورونا ( ،)COVID-19و
ما زلت ال تعاني من أي أعراض منذ االختبار.

ﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑﻛوﻓﯾد 19-اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣرض ﺷدﯾد أو ﻣن ﺟﮭﺎز ﻣﻧﺎﻋﻲ ﺿﻌﯾف إﻟﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟﻔﺗرة أطول ﻣن
 10أﯾﺎم .وﯾﻣﻛن ﻟﮭؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻌزل ،ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرة اﺧﺻﺎﺋﻲ اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ.
• قد يكون من المطلوب الحصول على إطار زمني أطول بعد الشفاء لتقليل فرصة االنتشار الفيروسي النشط المطول لـ  )1أفراد الرعاية الصحية المخالطين لألشخاص المعرضين لمخاطر
عالية في حالة اإلصابة الشديدة بفيروس كورونا ال ُمستجد ( )COVID-19و  )2األشخاص الذين يعانون من حاالت قد تضعف جهاز المناعة لديهم .يجب على هؤالء األشخاص استشارة
مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.
• يجب استبعاد موظفي الرعاية الصحية من العمل أثناء العزل ،ثم اتباع ممارسات العودة إلى العمل وقيود العمل الخاصة بالتحكم الشامل بالمصادر والمراقبة الذاتية لألعراض.
• استنادًا إلى إرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCإليقاف العزل في األماكن غير أماكن الرعاية الصحية التي تهدف إلى منع معظم حاالت مزيد من االنتشار.
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ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗواﺟد ﺣول اﻵﺧرﯾن آﻣﻧًﺎ :إﻧﮭﺎء اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ
اﻟﻣﻌرﺿﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﻟﻸﺷﺧﺎص
ّ
إذا كنت مخال ً
طا لشخص مصاب بفيروس كورونا ( )COVID-19عندما كان معديًا* ،فاخضع لالختبار وراقب األعراض واتبع جميع التوصيات (على سبيل المثال ،ارتد قناعًا وراقب
كثيرا) لمدة  14يو ًما بعد التعرض األخير،
المسافة بينك وبين اآلخرين واغسل يديك
ً
تشمل مخالطة االشخاص عن قرب ما يلي:
أن تكون على بعد  6أقدام من شخص مصاب بفيروس كورونا ( )COVID-19لمدة 15
دقيقة أو أكثر خالل فترة  24ساعة ،أو
التعرض إلفرازات الجهاز التنفسي (على سبيل المثال،
التعرض للسعال أو العطس؛ مشاركة كأس أو أواني للشرب؛ التقبيل) من شخص مصاب
بفيروس كورونا ( ،)COVID-19أو
اإلقامة مع شخص مصاب بفيروس كورونا ( )COVID-19أو تقديم الرعاية له

ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎ :ﻓﻲ ﻣراﻓﻖ طﻼب اﻟروﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ،ﻻ ﯾُﻌﺗﺑر اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﯾﺑﻌد ﻣن  3إﻟﻰ  6أﻗدام
ﻣن اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺻﺎب ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل وﺛﯾﻖ طﺎﻟﻣﺎ أن ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﯾرﺗدﯾﺎن أﻗﻧﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ طوال اﻟوﻗت .ﯾﻣﻛن
.
اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إذا ﺗم ﺗوﺛﯾﻖ ﻣﺧططﺎت اﻟﺟﻠوس واﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن
أﯾﺿًﺎ ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻘﺎﻋد واﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻧﺎع.
*يعتبر الشخص المصاب بفيروس كورونا ( )COVID-19معديًا بد ًءا من يومين قبل أن يمرض (أو
يومين قبل جمع عينات االختبار إذا لم تظهر عليه األعراض مطلقًا) حتى يستوفي معايير التوقف عن
العزلة.

المخالطين من غير أفراد األسرة

المخالطين من أفراد األسرة
توصي وزارة الصحة بوالية فرجينيا ( )VDHبالحجر الصحي (البقاء في المنزل) أثناء تواجد
الشخص المصاب في المنزل ولمدة  14يو ًما بعد خروج الشخص من العزل (ألن التعرض يعتبر
مستمرا داخل المنزل)**.
ً
إذا لم تتمكن من البقاء في المنزل لمدة  14يو ًما إضافيًا ولم تكن لديك أعراض ،فيمكنك مغادرة المنزل
مبكرا^:
ً
• بعد  10أيام بدون اختبار؛ أو
• بعد  7أيام من اختبار سلبي لفيروس كورونا ( )PCRأو اختبار أجسام مضادة سلبي يتم إجراؤه
في اليوم الخامس أو بعده.
ينتهي عزل المخالطين من أفراد األسرة بداية من
الحجر الصحي إذا لم يكن مريضًا
 7أيام مع
اختبار
سلبي
تاريخ ظهور خروج الشخص من
أعراض الشخص العزل الشخص

 10أيام

 14يو ًما
(يفضل)

توصي وزارة الصحة بوالية فرجينيا ( )VDHبالحجر الصحي (البقاء في المنزل) لمدة
 14يو ًما بعد تاريخ آخر مخالطة مع الشخص المصاب بفيروس كورونا (.)COVID-19
قادرا على البقاء في المنزل لمدة  14يو ًما ولم تكن لديك أعراض ،فيمكنك مغادرة المنزل
إذا لم تكن
ً
مبكرا ^:
ً
بعد  10أيام بدون اختبار؛ أو
ينتهي عزل المخالطين من غير أفراد األسرة
من الحجر الصحي إن لم يكن مريضًا
بعد  7أيام من اختبار سلبي لفيروس كورونا ( )PCRأو اختبار أجسام مضادة سلبي يتم إجراؤه في
اليوم الخامس أو بعده.

تاريخ آخر مخالطة
الشخص

 7أيام مع
اختبار
سلبي

 10أيام

 14يو ًما
(يفضل)

قادرا على االنفصال التام عن الشخص الموجود في منزلك المصاب بفيروس كورونا ال ُمستجد (( )COVID-19هذا يعني عدم وجود مخالطة ،وعدم قضاء الوقت معًا في نفس الغرفة،
** إذا كنت
ً
وعدم مشاركة في أي المساحات مثل الحمام أو غرفة النوم) ،فاتبع اإلطار الزمني للمخالطين لغير أفراد األسرة.
^ اتبع توصيات الحجر الصحي المحلي ،بما في ذلك تلك الواردة من مدرستك أو دار رعايتك أو مكان عملك ،ألنه قد تكون هناك حاجة إلى مدة  14يو ًما كاملة.

•

استنادًا إلى إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCبخصوص المخالطة المجتمعية ومتى يُطبق الحجر الصحي
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ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗواﺟد ﺣول اﻵﺧرﯾن آﻣﻧًﺎ :إﻧﮭﺎء اﻟﺣﺟر
اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص
ّ

العاملون بمنشئات
الرعاية الصحية

من الذي ال يحتاج
للحجر الصحي بعد
التعرض للفيروس

ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺎﻟﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ( )HCPاﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن أﻋراض واﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻣرﺿﻰ أو اﻟزوار أو
ﻏﯾرھم ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ( )HCPاﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ  )COVID-19وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﺑﺷﺄن ﻗﯾود اﻟﻌﻣل ﻟﻣدة  14ﯾو ًﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﮭم
اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻔﯾروس .ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻠﻔﯾروس اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ً ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ اﻟرذاذ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن ،ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣوظﻔﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺿون ﻟﻠﻔﯾروس ﻣﻣن ﻻ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن
أﻋراض ( )HCPﻣن اﻟﻌﻣل؛اﻧظر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣراﻛز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ( )CDCﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ أﻋداد ﻣوظﻔﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
(
ﯾﺣﺗﺎج ﻣوظﻔو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن أﻋراض واﻟذﯾن ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺿد ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ- 19
اﻟﺻﺣﯾﺔ ( .)HCPﻻ
 )COVIDواﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ) أو ﻣﻧﻌﮭم ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل أو
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻟﻛن ﯾﺟب ﻋﻣل ﻓﺣوﺻﺎت ﻟﮭم .ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻣر ﻣوظﻔو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ( )HCPﻓﻲ اﺗﺑﺎع ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔر.

األشخاص ممن:
• أصيب بفيروس كورونا ال ًمستجد ( )COVID-19خالل األشهر الثالثة الماضية طالما لم تظهر عليهم أعراض جديدة.
•
ﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣدة  14ﯾو ًﻣﺎ أو إﻟﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﮭم ﺑﻌد  7-5أﯾﺎم ﻣن
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻔﯾروس وأن ﯾرﺗدوا ﻗﻧﺎ ً
ّ
اﺧﺗﺑﺎرھم ﺳﻠﺑﯾﺔ.
 oاﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﯾﻌﻧﻲ ﻣرور أﺳﺑوﻋﯾن أو أﻛﺛر ﻣﻧذ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﺟرﻋﺗﯾن ،أو ﻣرور أﺳﺑوﻋﯾن أو أﻛﺛر ﻣﻧذ ﺗﻠﻘﻲ ﺟرﻋﺔ واﺣدة
اللقاح ذي الجرعة الواحدة.
 oإذا كنت تعاني من حالة طبية أو كنت تتناول أدوية تضعف جهازك المناعي ،فقد ال تكون محميًا حماية كاملة حتى إذا كنت قد تلقيت التطعيمات
الكاملة .استمر في اتخاذ جميع االحتياطات الخاصة باألشخاص غير المطعمين حتى ينصحك مقدم الرعاية الصحية بخالف ذلك.
يجب على األشخاص الذين ال يُطلب منهم الحجر الصحي بعد التعرض للفيروس االنتباه لظهور أعراض فيروس كورونا ال ُمستجد ( )COVID-19لمدة 14
يو ًما .يجب على األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل اتباع جميع التوصيات األخرى حتى يتم تطعيمهم بالكامل (القناع ،المسافة ،تجنب الحشود والمناطق
كثيرا).
سيئة التهوية ،غسل اليدين
ً

• استنادًا إلى إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCلتقييم المخاطر وقيود العمل على موظفي الرعاية الصحية (،)HCPلايعمونبالمنشئات الحيوية
المعرضين لفيروس كورونا ال ُمستجد ( ،)COVID-19والتوصيات المؤقتة للصحة العامة لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

10/28/2021

10/28/2021

ﻣﻠﺧص اﻟﺗﻐﯾﯾرات

ﺻﻔﺣﺔ 1
ﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ "ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗطﻌﯾم" إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣرﺑﻊ اﻷﺻﻔر
"ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺟﻊ ﻣن "اﻟﻣرض اﻟﺷدﯾد إﻟﻰ اﻟﺧطﯾر" إﻟﻰ "ﺷدﯾد اﻟﻣرض" وﻣن "ﺿﻌف اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺷدﯾد" إﻟﻰ "اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ اﻟﺿﻌﯾف
ﺻﻔﺣﺔ 2
اﻟﻣﻌرﺿﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم
ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻧوان ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل" :ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻵﻣن اﻟﺗواﺟد ﺣول اﻵﺧرﯾن :إﻧﮭﺎء اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص
ّ
"ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﺻﻔﺣﺔ 3
اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺧﺎﺻﺔ
"ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻧوان ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣواﻗف ﺧﺎﺻﺔ" :ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻵﻣن اﻟﺗواﺟد ﺣول اﻵﺧرﯾن :إﻧﮭﺎء اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص
ّ
اﻟﺗﻌرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن
اﻟﺗﻌرض" ،ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد
ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﺑﻌد
ّ
ّ
اﻟﻣﺣدّﺛﺔ ) 5-3 (CDCأﯾﺎم إﻟﻰ  7-5أﯾﺎم ﺗﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻣﻊ إرﺷﺎدات ﻣرﻛز اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣراض
واﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻔﯾروس ) (CDCﺗم ﺣذف ﻗﺳم "ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺣرﺟﺔ" وﺣذف اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎل أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣراض
ّ
ﻛوﻓﯾد 19-ﻓﻲ أﺳﻔل اﻟﺻﻔﺣﺔ

