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 مهطتلاخ نم راخبإ فبةكب :19-دبوفك
تض ضنلطاخملا رابخإل الخن مو .ىودعلاة ک فءانثأ برقن عهم تلطاخن يذلاص اخشألا بخکتن أن اكمڊبة مهألان م، ف19-بدفوكڊ كتباإص ةالح يیف  ڊةاصإلل اوضرعت امڊر همنأڊك ل ي
ضض19-دبوفكڊ   .كعمتج مي یفڊنخڍآل اةاڊمحو مهتايمح يیف  دعاستك نإ، ف

  .ا نه دڊذلما فراع .19-دبفوكڊ كتبصاإ ءانث أكل ضرعت ڊمار ما اصخش  أنلطخالمڊا دوصقلما •
ٍ • ٍٍ ضنم يو مناءد ڊادڊع مبکتعت ضنموي وأ( ضمر تنأ بلق ي ب ر قسويفکلا راشنتا رخط دادزي .)اقلمطض ارعألاك بلع رهظتم لن إك ڊصة اخلا رابتخالاة نيع ذخأل ب قي

  .ىودعلاڊة ڊاصاإل دعڊم اڊأ  10تيح رمتستە راشنتاصة رن فلكو، يباىجڊاإل رابتخاال وأض ارعألل روهظل وأت قو

ضتً .ىوكکلاإل دڊبلکاڊ وأة بنصلة اسرب وأف تاهلاڊ ءاوس، همتلطاخن مع م لاصوتال كنكمڊ :ڊىل امك بلطاخمىل إبة مطنلاة لاسرلان متضتن أن مكڊو ي   ي

 ةراز وتاصبوت بحس و.ضرمللت ضرع تدقن و تكامڊ، رةرم ر آخانيقتلا امدنعه نألك عم لصاوأت يإنو .ا)نوروكس وکف وأ( 19-دبفو ڊكباصم ىأ ڊيلا حصبشختم  تدقل .ابحرم"
  :نهإ فحةصلا

ي
ض

ي ت
ٍ

ي ض ي

ٌ • ُ  نم دڊذمىل عف رعتلل انيجيکفة ڊالوبحة لصاة رازول عةڊاتلا  19-دبفوكلض رعتلاة حف صعىلت اداشرإلاعة جارم بیحري .)الم أ نحصمنت كأء اوس( يیچلصال زعللجة احك انهت سلب
  .ماتولعلما

  .انه اترباتخالل زكرم برق أىل عروثعلا كنكمڊ .) 6مويلا( طةلاخم رخخ آــــڊراتن مل ألقاعىل لة ماك ماڊأ 5 رورم دعڊك لذڊم ابقلاك بلعف، رابتخالاء ارجإت رر قاذإ •
• ٍ   .ڊنخڍآل ا منابڊقڍ نكو تادمنع ة،طلاخمل ادع ڊماأڊ 10 ةدملك مفوك فنأ يغیطڊوم اكحإبك هجوئم الڊع ان قءادتراك نمكڊ

ضض ضٍٍ • .ىاعتت نك اذإ روفلاعىل ة ببلطاڊة انعلالب طجب ڊ  وأ، شوشتلا وأ، ردصلا يیف اغطض وأ املأ وأ، سفنتلا يیفڊة معص 19-دبوفكلـ ئة رالطاة ڊڍيذحتلات امالعلال مشت ئةراطة ببطة لاحن م ي
  .ةشݽلبان ولسب ح، رافظألات اقبط وأە افشلا وأ، دلجللق رزألا وأي دامرلان وللل وحتلاوب وحشلا

.ىلوحكن يدڊ رهمطم ادختسا وأل ألقاعىل بة ناث 20 ةدلم نوبصالا وءلماڊا رارمتساڊن يدبلال سغجب ڊ •   ي
ضضضضضضٍ • .تيلاح سطألل تظمنملابف نظتلاجب ڊ   .ةساع 24ر خآ يیف 19-دبفكو ىودعڊ هتابص إةبابج إڊتتب ثصخش كلک مراز ذا إوأ ،ضڊ مڍصخش دجوو ةلاح ي یفلکمل ايکهطت ايثکك اهسمل تمي ي
  .اتبصتول انم دڊمذل امڊدقتل كعم صلاتولا  ةلبمحل اةصحلا ةرداإل وا تحدق .ةملكامل اىل عدر •

ضٍض ضض •  مهطلاخ ت منبکخأ .ا بينجيفک يیفة حصلاة رازول عةڊاتلا  اڊضڍمنت ك اذإة حف صيیفة دراولات اوخطلاع بتاو، )لزعلا(ل مکلامة زالمو رابتخاالء ارجإك بلعف، 19-دفبوك ضارعأ لبكع ترهظ اإذ
  .مويال ك لاتهلسرأ يتيلا تايهجوتالڊ

ضت  ASK-VDH3-877 9/2/2022 قمرلاعىل ل تصا وأ www.vdh.virginia.gov  يىوكکلاإلع قوملاة راڊذبل فضت ف،لةئسأك ڊدل نتاك اذإ

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/local-exposure/#stepstotake
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/local-exposure/#stepstotake
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-testing-sites/
https://www.vdh.virginia.gov/health-department-locator/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/what-to-do-if-you-have-confirmed-or-suspected-coronavirus-disease-covid-19/#sick
http://www.vdh.virginia.gov/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure/#close-contact


كيف تخطر المخالطين لك: (۱۹-كوفيدفيروس كورونا المستجد ) 

VDH3-ASK9/2/2022-877أو اتصل بالرقم  www.vdh.virginia.govإذا كانت لديك أسئلة، فتفضل بزيارة 

____________ الیوم صفر: الیوم األول لألعراض (أو في حالة عدم حدوث أعراض مطلقًا؛ یوم االختبار اإلیجابي لكوفید-19): 

)بداية الفترة المعدية( ______________ بعد طرح يومين: 

)بما في ذلك األشخاص الذين يعيشون معك، أو األشخاص الذين ربما زاروك، أو األشخاص ضع قائمة بجميع األشخاص الذين كانوا في منزلك عندما كنت ُمعديًا 
الذين يقدمون خدمات منزلية(:

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

كنت معديًا، ضع قائمة باألشخاص اآلخرين الذين كنت على اتصال وثيق بهم عندما

 في العمل أو المدرسة:   

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

 في منزلك أو بالقرب منه:

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

 في أي مكان آخر قمت بزيارته:

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

بها. هل قمت مؤخًرا بما يلي:أمور يجب التفكير 

 الذهاب إلى العمل أو المدرسة؟

 االجتماع مع اآلخرين؟ 

 الذهاب إلى متجر شخصيًا؟ 

الذھاب إلى أي مواعید شخصیة؟   

؟ ھل استقلیت مواصالت مشتركة أو عامة

 زیارة مكان للعبادة؟ 

http://www.vdh.virginia.gov/
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