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ما العمل إذا كنت مصابًا بمرض كوفید - 19 
 2 0 2 2 / 1 0 / 0 4

إذا أصبت بمرض كوفید- 19، یمكنك نشره إلى اآلخرین حتى إذا لم تظھر علیك أي أعراض أو إذا تلقیت التلقیح. من المھم فصل نفسك عن 
 (عزل نفسك) واتباع التوصیات أدناه.اآلخرین 

الخفیفة إلى   19-إذا كنت بحاجة إلى الرعایة الطبیة، فاتبع التعلیمات الواردة في الصفحة األخیرة. إذا كنت تعاني من أعراض مرض كوفید
-خیارات الدواء الخاصة بمرض كوفیدالمعتدلة وكنت عرضة لخطر اإلصابة بمرض شدید، فقد تتمكن من الحصول على الدواء. تفضل بزیارة 

19  )www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html(  .للحصول على مزید من المعلومات 

 أفصل نفسك عن اآلخرین (عزل) 
  د بدء األعراض. إذا لم تظھر علیك أي أعراض ، ابق في  ابق في المنزل وبعیدا عن اآلخرین (عزل) لمدة خمسة أیام كاملة على األقل بع

 تعرف على المزید أدناه حول المدة التي قد تضطر خاللھا إلى البقاء في المنزل.  .المنزل لخمسة أیام كاملة بعد تاریخ خضوعك لالختبار

 عندما تحتاج إلى التواجد حول أشخاص آخرین، حتى في المنزل.  ارتد قناعا عالي الجودة ومالئما جیدا 

  إن أمكن. حماما منفصال واستخدم  منفصلة عن أفراد العائلة اآلخرینابق في غرفة ، 

  ،لتحسین تدفق الھواء في منزلكاتخذ خطوات، مثل فتح النوافذ . 

  علم موفر الرعایة الصحیة الخاصأ تعاني من بعض الحاالت الطبیة، إذا كنت أكبر عمرا من ذلك، أو كان جھاز المناعة لدیك ضعیفًا، أو كنت  
 . قد یوصون بعالج أو قد یكون لدیھم نصیحة خاصة لك. 19-أنك مصاب بمرض كوفیدبك

 19- بأنھم ربما تعرضوا لإلصابة بمرض كوفید  أخبر األشخاص الذین كانوا على اتصال وثیق بك .

 كم من الوقت یجب أن تبقى في المنزل 
 اص الذین یمكنھم ارتداء قناع مناسبًا بشكل جیداألشخ

   أیام كاملة، حتى في المنزل.  10ارتد قناعا عالي الجودة ومناسبًا جیدا حول اآلخرین لمدة 

 :إذا كنت تعاني من أعراض 
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د  ی ف و ك ض  ر م ب ا  ً ب ا ص م ت  ن ك ا  ذ إ ل  م ع ل ا ا  1- م 9 

 3من  2

 ابق في المنزل حتى تصّح ھذه األمور الثالثة:  ▪

 منذ أن شعرت بالمرض ألول مرة.  أیام كاملة 5 لقد مر .1
 و  

 ساعة على األقل، من دون استخدام دواء یقلل الحّمیات.  24تتعرض للحمى لمدة لم  .2
 و 

 أنت تشعر بتحسن.  .3

  :إذا لم تكن تعاني من أعراض 

   . لمدة خمسة أیام كاملة بعد تاریخ اختباركابق في المنزل وبعیدا عن اآلخرین  ▪

األعراض كیوم الصفر الجدید. راجع القسم أعاله حول ما   إذا كنت تعاني من أعراض، فیجب أن تحسب الیوم األول الذي تعاني فیھ من ▪
 یجب القیام بھ إذا كنت تعاني من أعراض. 

 : 10بعد انتھاء فترة البقاء في المنزل، تابع القیام بما یلي حتى الیوم 

  .ارتد قناعا عالي الجودة ومناسبًا جیدا حول اآلخرین، حتى في المنزل 

 على األقل.  11حتى الیوم   19-صابة بمرض شدید بسبب كوفیدابتعد عن اآلخرین المعرضین لخطر اإل 

   ال تذھب إلى األماكن حیث ستحتاج إلى خلع القناع (مثل صاالت األلعاب الریاضیة والمطاعم) وتجنب تناول الطعام بالقرب من اآلخرین في
تبارك إیجابیة إذا كنت مریض أو كانت نتیجة اخالمنزل والعمل. انتقل إلى 

)www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html( للحصول على معلومات حول استخدام اختبارات مرض كوفید-
 . 11لتحدید ما إذا كان بإمكانك التوقف عن ارتداء قناع قبل الیوم  19

 م بارتداء قناع مناسبًا جیدا وعالي الجودة. تجنب السفر. إذا كان یجب علیك السفر بعد انقضاء فترة البقاء في المنزل، فق 

 امأل معلوماتك لمعرفة متى یمكنك العودة إلى نشاطاتك العادیة. 

   إذا كنت تعاني من أعراض:

ساعة. ما زلت بحاجة إلى البقاء في المنزل وبعیدا  24(أكتب التاریخ). أنا أشعر بتحسن ولم أعاني من الحمى لفترة   بدأت األعراض في  
أیام من بدء األعراض). ما زلت بحاجة إلى ارتداء قناع حول اآلخرین والحد من بعض األنشطة حتى  5(بعد     خرین حتى عن اآل

 أیام بعد بدء األعراض).  10(  

   : إذا لم تكن تعاني من أعراض

. ما زلت أحتاج للبقاء  (أكتب التاریخ)، ولكن ال أعاني من أي أعراض  إیجابیة في   19- لقد كانت نتیجة اختباري لمرض كوفید
أیام بعد الیوم الذي خضعت بھ لالختبار). ما زلت بحاجة إلى ارتداء قناع حول اآلخرین والحد من بعض  5(  في المنزل حتى  

  أیام بعد تاریخ االختبار). 10(  األنشطة حتى  
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 األشخاص الذین ال یمكنھم ارتداء قناع  

واألشخاص الذین یعانون من إعاقات معینة واألشخاص اآلخرین الذین ال یمكنھم ارتداء قناع باستمرار  ویشمل ذلك األشخاص دون سن عامین 
 حول اآلخرین. 

 

  أیام كاملة على األقل من وقت الشعور بالمرض ألول مرة أو من الیوم الذي كانت نتیجة اختبارك إیجابیة. 10ابق في المنزل لمدة 

مكافحة المرض أو الذین یعانون من أمراض متوسطة أو  األشخاص الذین یواجھون صعوبة في  
 شدیدة 

 أیام إذا كنت تعاني من:  10ابق في المنزل (عزل) حتى أقلھ 

  مرض معتدل (ضیق التنفس أو صعوبة في التنفس)، أو 

 أو  19-مرض شدید (مكثت في المستشفى) بسبب مرض كوفید ، 

  .(ال یمكنك مكافحة المرض بسھولة) ضعف جھاز المناعة 

 دة.طلب من طبیبك المزید من النصائح إذا لم یتمكن جسمك من مكافحة المرض بسھولة أو إذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت أعراضك متوسطة أو حاا

 ارتد قناعا عالي الجودة ومناسبا جیدا عندما تكون حول أشخاص آخرین، حتى في المنزل. 

 تواجد حول اآلخرین من جدید.قد تحتاج إلى الخضوع لالختبار لتحدید متى یمكنك ال

للحصول   )www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.htmlإذا كنت مریضا أو اكانت نتیجة ختبارك إیجابیة (قم بزیارة 
 على مزید من المعلومات حول البقاء في المنزل، واالختبارات الذاتیة، وارتداء األقنعة. 

 إذا ساءت أعراضك، أو كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو تحتاج إلى رعایة طبیة: 

 اتصل بطبیبك. اتصل قبل الذھاب إلى عیادة أو مستشفى، إذا أمكن.

وأعلمھم بأنھ تم تشخیصك   911طبیة طارئة في أي وقت خالل فترة اإلقامة في المنزل (العزل)، فاتصل بالرقم إذا كنت بحاجة إلى رعایة  
 . 19- كمصاب بمرض كوفید
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  bic) (Araلطلب تنسیق بدیل. health.communications@state.mn.usبـ اتصل  
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