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 مكتب مكافحة األمراض المعدية

((Bureau of Infectious Disease Control 
 

 

 خطوات:  5

 ةيباجيإألحد الموظفين لديك  19-عندما تكون نتيجة فحص كوفيد
 

ظفين أرباب العمل/المؤسسات بمنع جميع المو (Safer At Homeاإلرشادات العامة الصادرة من والية نيوهامبشر بعنوان "البقاء في المنزل أكثر أماًنا" )ُتلزم 

والذين تعرضوا لمخالطة مباشرة مع شخص لديه إصابة  19-والمصابين بكوفيد، 19-أو المتطوعين الذين تظهر عليهم أي أعراض جديدة أو غير مبررة لكوفيد

يشمل مصطلح "رب العمل" . في هذه الوثيقة، ، أو األشخاص الذين قد يتعرضوا له نتيجة للسفر، من دخول أماكن العمل أو مناطق األنشطة19-مؤكدة بكوفيد

 "المؤسسات" ويشمل مصطلح "الموظف" "المتطوعين".

 معلومات الموظفين الصحية التي يشاركوها مع رب العمل. يجب الحفاظ على سرية

 
 

 المرض. ، أو إذا ظهرت عليهم أعراض19-يتعين على الموظفين إخطار رب العمل إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد

 الذي أجروه إيجابية. 19-وينبغي على أرباب العمل تعيين شخص يبلغه الموظفون عندما يصابوا بالمرض أو تتضح أن نتيجة فحص كوفيد

 Families Firstقانون األسر أوالً لالستجابة لفيروس كورونا )يجب تذكير موظفي الشركات أو المؤسسات التي لديها تغطية تأمينية ببند 

Coronavirus Response Act)  الفدرالي الذي يسمح بالحصول على إجازة مرضية أو طبية أو إجازة رعاية أسرة ممتدة مدفوعة األجر بهدف

 .19-الخضوع للحجر الصحي الذاتي أو الحصول على تشخيص طبي ألعراض كوفيد

 
 

 

الذين عملوا أثناء إصابتهم  19-سريًعا على المخالطين للموظفين المصابين بكوفيديجب على أرباب العمل وضع خطة تتضمن بروتوكوالً للتعرف 

 رفين.بالعدوى. ومراجعة جداول العمل، وإجراء مقابلة مع الموظف بشأن مشاركة المركبات وأنشطة العمل واالستراحات، والتحقق من األمر مع المش

قبل  أو 19-قبل يومين من ظهور األعراض على الموظف الُمصاب بكوفيد لى عشر دقائقأقدام لمدة تزيد ع 6في نطاق وإخطار أي موظفين كانوا 

 يومين من ظهور نتيجة فحصه اإليجابية إذا لم تظهر أعراض على الموظف الذي كانت نتيجة فحصه إيجابية.

 وس داخل مكان العمل.من مصلحة أرباب العمل إكمال عملية تتبع مخالطي المرضى بسرعة للمساعدة على منع انتشار الفير

 . 19-أيام من تاريخ آخر تعرض للشخص الُمصاب بكوفيد 10لمدة  للحجر الصحي الذاتييجب على المخالطين المباشرين الخضوع 

  حتى إذا لم تظهر عليهم أي أعراض. ،19-رين الخضوع لفحص كوفيدينبغي على جميع المخالطين المباش

. من المفترض أن يكشف هذا الفحص عن 19-أيام بعد المخالطة المباشرة مع أي شخص مصاب بكوفيد 7إلى  5اخضع للفحص خالل الفترة من 

. ال يمكن PCRر القائم على تفاعل البوليمراز المتسلسل يُفضل عن طريق مسحة من األنف التي يتم اختبارها باستخدام االختبا -العدوى النشطة 

 للموظفين الذين اتضح أنهم مخالطون مباشرون إجراء فحص "إلنهاء" الحجر الصحي. 

 19www.nh.gov/covid/خيارات الفحص مدرجة على موقع 

 

 

 

 

 

 يُخطر الموظف رب العمل

 تحديد المخالطين المباشرين

http://www.covidguidance.nh.gov/
https://www.covidguidance.nh.gov/sites/g/files/ehbemt381/files/files/inline-documents/guidance-universal.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid.pdf
http://www.nh.gov/covid19
http://www.nh.gov/covid19
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 . للعزل الذاتيالبقاء في المنزل والخضوع  19-يجب على الموظفين المصابين بكوفيد

، وذلك بالتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية.وقف العزل المنزلي ينبغي على الموظفين عدم العودة إلى العمل حتى استيفاء معايير

. للحجر الصحي الذاتييجب على الموظفين الذين ثبت أنهم مخالطون مباشرون البقاء في المنزل والخضوع 

أيام من تاريخ آخر مخالطة مباشرة مع  10ء الحجر الصحي بعد خالل الحجر الصحي، يمكنه إنها 19-طالما لم تظهر على الموظف أعراض كوفيد

 .19-الشخص المصاب بكوفيد

العودة إلى العمل في حالة: 19-يمكن للموظفين المصابين بكوفيد

  أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة،  10مرور 

 ساعة على األقل منذ زوال الحمى بدون استخدام األدوية الخافضة للحرارة وتحسن في األعراض األخرى  24مرور و

إيجابية، يمكنه العودة إلى العمل في حالة: 19-تظهر أعراض على الموظف ولكن جاءت نتيجة الفحص التشخيصي لكوفيد لمإذا 

  19-للفحص التشخيصي لمرض كوفيدأيام منذ تاريخ النتيجة اإليجابية  10مرور.

 NH COVID-19 Employer ( استمر في متابعة توجیھ رب العمل بشأن السفر والفحص واالستبعاد أثناء كوفید-19 في والیة نیوھامبشر
Travel, Screening, and Exclusion Guidance( لمنع ظھور كوفید-19 في مكان العمل أو معاودة ظھوره. 

للحصول على مزید من المعلومات أو إذا كنت تعتقد أن ھناك تفشیًا محتمًال لوجود 3 
حاالت إصابة بكوفید-19 أو أكثر، في شركتك أو مؤسستك، فاتصل بوزارة الصحة 

نیوھامبشر على الرقم  والخدمات اإلنسانیة في 
 .603-271-4496

19-كوفيد عزل األشخاص المصابين بمرض

الحجر الصحي للمخالطين المباشرين

العودة إلى العمل

http://www.covidguidance.nh.gov/
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid.pdf
file://///DHHS/DATA/OCPH/FCH/Administrative/COVID%2019%20MISC/GUIDANCE/follow%20the%20current%20NH%20DPHS%20Employer%20Travel,%20Screening,%20and%20Exclusion%20Guidance
file://///DHHS/DATA/OCPH/FCH/Administrative/COVID%2019%20MISC/GUIDANCE/follow%20the%20current%20NH%20DPHS%20Employer%20Travel,%20Screening,%20and%20Exclusion%20Guidance
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/documents/employee-travel-guidance-ar.pdf

