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 توصيات العزل والحجر الصحي إلى عموم الناس

والموجهة إلى عموم الناس، والتي تم تكييفها من طرف  المحدثة من قبل مراكز الوقاية ومكافحة األمراضإرشادات العزل والحجر الصحي تلخص الجداول أدناه 

خلفية العزل أجوبة على األسئلة المتكررة )راجع  والية نيوهامبشاير. كما تشرح مراكز الوقاية ومكافحة األمراض األساس المنطقي وراء توجيهاتهم المحدثة مع

 (.  والحجر الصحي

. ال تنطبق هذه اإلرشادات على مرافق الرعاية الصحية أو المؤسسات اإلصالحية K-12تنطبق هذه اإلرشادات على عموم الناس، بما في ذلك أماكن العمل ومدارس 

إرشادات مؤقتة للتعامل مع الجئ المشردين. يجب على مؤسسات الرعاية الصحية الرجوع إلى الوثيقة المنفصلة لمراكز الوقاية ومكافحة األمراض بعنوان أو م

استراتيجيات للتخفيف من نقص موظفي الرعاية ، ووثيقتهم األخرى بعنوان 2-كوف-ابين أو المخالطين لفيروس كورونا سارسموظفي الرعاية الصحية المص

 . الصحية

 الموصى بهالتصرف  األشخاص الذين يجب عليهم القيام بالعزل

أو لديه  19-أي شخص ثبتت إصابته بمرض كوفيد

بغض النظر  –أثناء انتظار االختبار 19-أعراض كوفيد

عما إذا كان ملحقا أم ال، أو أصيب بالعدوى فيما سبق، أو 
 .بدون أي أعراض

 
)مالحظة: توصي مراكز الوقاية ومكافحة األمراض 

بالعزل لفترات أطول بالنسبة لألشخاص الذين يعانون 

ويحتاجون إلى دخول  19-بشدة من مرض كوفيد

المستشفى أو وحدات العناية المركزة، أو لألشخاص الذين 
 لديهم مناعة ضعيفة بشدة.( 

  بما في ذلك األشخاص المتواجدين في امكث في المنزل وابتعد عن األشخاص اآلخرين(
 أيام على األقل. 5منزلك( لمدة 

  يمكنك الخروج من العزل بعد اليوم الخامس إذا لم تكن لديك حمى )بدون استخدام أدوية
 ساعة على األقل واألعراض األخرى بدأت في التحسن.  24تخفيف الحمى( لمدة 

  و إذا لم تتحسن األعراض األخرى، ساعة الماضية، أ 24إذا كنت مصابا بالحمى خالل

 24فيجب عليك االستمرار في العزل إلى أن تتعافى من الحمى وتتحسن األعراض لمدة 

 أيام من العزل. 10ساعة على األقل، أو إلى غاية مرور 

  أيام: 10لمدة 
o  عندما تكون وسط أشخاص آخرين. مالئمقم بارتداء قناع وجه 
o  تجنب مخالطة األشخاص منقوصي المناعة أو المعرضين لخطر اإلصابة بمرض

 شديد. 
o .تجنب التنقل قدر اإلمكان 

 

ومكافحة األمراض، يمكنك إجراء اختبار المستضد  مالحظة: وفقا إلرشادات مراكز الوقاية
في اليوم الخامس قبل إنهاء العزل، وفي حالة كانت نتيجة االختبار إيجابية، يجب عليك 

أيام. يمكن لألفراد والشركات/المؤسسات أخذ استراتيجية  10االستمرار في العزل لمدة 

 دها.االختبار هذه بعين االعتبار ولكن ال يتعين عليهم اعتما
األشخاص الذين يجب عليهم القيام بالحجر الصحي بعد 

  19-مخالطة شخص مصاب بكوفيد
 التصرف الموصى به

 المخالطون في المنزل الذين هم إما: 
 غير ملقحون؛ أو 
  غير "مواكبون" على تلقي جميع جرعات لقاح

 الموصى بها  19-كوفيد

  أيام بعد آخر مخالطة. 5امكث في المنزل وابتعد عن األشخاص اآلخرين لمدة 

 أيام بعد آخر مخالطة، وقم بإجراء االختبار إذا  10لمدة  19-راقب ظهور أعراض كوفيد

 ظهرت عليك األعراض.
  أيام على األقل من آخر مخالطة حتى وإن لم تظهر عليك أي  5قم بإجراء االختبار بعد

 ة.أعراض. انتقل إلى مرحلة العزل إذا كانت نتيجة االختبار إيجابي
  أيام:  10لمدة 

o عندما تكون وسط أشخاص آخرين.  مالئم قم بارتداء قناع وجه 
o  تجنب مخالطة األشخاص منقوصي المناعة أو المعرضين لخطر اإلصابة بمرض

 شديد.
o ان.تجنب التنقل قدر اإلمك 

األشخاص الذين ال يحتاجون إلى القيام بالحجر الصحي 

 19-بعد مخالطة شخص مصاب بكوفيد
 التصرف الموصى به

  التقليل من مخاطر المخالطة في الوسط المجتمعي
المحلي )على سبيل المثال، المخالطين خارج 

 المنزل(

  أيام،  10قم بارتداء ارتدي قناع وجه مالئم عندما تكون وسط أشخاص آخرين لمدة

 ي األماكن المغلقة.خصوصا ف
 19-إذا ظهرت عليك األعراض، امكث في المنزل وقم بإجراء اختبار كوفيد. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-background.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-background.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-background.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
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  المخالطون في المنزل "المواكبون" على تلقي جميع
 الموصى بها 19-كوفيدجرعات لقاح 

  المخالطون في المنزل غير الملقحين والذين ثبتت
، 19-يوما الماضية بكوفيد 90إصابتهم خالل 

أو اختبار تفاعل  19-بواسطة اختبار مستضد كوفيد

 (PCRالبوليمراز المتسلسل )

 في اليوم الخامس حتى وإن لم تظهر عليك أي أعراض. 19-قم بإجراء اختبار كوفيد 

 .إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، قم تتبع توصيات العزل المذكورة أعاله 

 

 : تعاريف

 .19-لألشخاص المرضى أو الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد: بالنسبة العزل

 والمعرضين لخطر اإلصابة بالعدوى. 19-: بالنسبة لألشخاص المخالطين لفيروس كوفيدالحجر الصحي

كة مع شخص آخر مصاب بكوفيد: مخالط في المنزل ي نفس المساحة المغلقة والمشتر
ي مؤ  19-أي شخص يسكن أو ينام ف 

قت أو دائم(، )إما ترتيب معيش 

 . 19-مما يؤدي إىل مخالطة الشخص المصاب بكوفيد

األوىلي )الجرعة الوحيدة للقاح  19-عندما يكمل سلسلة لقاح كوفيد 19-: يعتتر الشخص "مواكبا" عىل تلقيح كوفيد19-"المواكبون" عىل تلقيح كوفيد

لدى مراكز الوقاية ومكافحة عة معززة مؤهل للحصول عليها وموىص بها. جانسن، أو سلسلة من جرعتي   للقاح فايزر بيونتك أو لقاح مودرنا( وأي جر 

 ومن يجب عليه الحصول عىل الجرعة المعززة.  19-المواكبة عىل تلقيح كوفيداألمراض معلومات حول 

.  19-شخص لم يكمل سلسلة لقاح كوفيد : أيغت  الملقحي     األوىلي

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

