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 19-- االتصال القریب أو التعرض لإلصابة بمرض كوفید 
6 /1 0 /2 0 2 2 

إلى اآلخرین قبل یومین من ظھور أي أعراض علیك، وحتى إذا لم تكن تعاني من أي أعراض. إذا كنت تقضي وقتا  19- یمكنك نشر مرض كوفید
مصابًا أیضا، ولكنك قد ال تعرف ذلك. من المھم اتخاذ الخطوات الموصى بھا لمنع  ، فربما تكون أنت 19- بالقرب من شخص مصاب بمرض كوفید

 . 19- أو إذا كنت أصبت بالفعل بمرض كوفید  19- انتشار الفیروس إلى اآلخرین، حتى إذا تلقیت تلقیح مرض كوفید

ختلفة یحتاجون إلى اتباعھا بعد التعرض. راجع قد یكون لدى األشخاص الذین یعیشون أو یعملون في إعدادات معینة عالیة المخاطر إرشادات م 
 التوصیات الخاصة باإلعداد أدناه. 

واختبر  إذا ظھرت علیك أعراض، فابق في المنزل وبعیدا عن اآلخرین (اعزل نفسك) بمجرد أن تالحظھا
)ww.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.htmlw(  ویشمل ذلك األشخاص الذین تم   .19-فورا لمرض كوفید

  19-إذا كنت مریضا أو كانت نتیجة اختبارك إیجابیة:  كوفید. لمزید من المعلومات، راجع 19-تطعیمھم أو الذین سبق أن أصیبوا بمرض كوفید
)www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/prevention.html( . 

 التعریفات 
لمدة   19- كوفیدیعني أن تكون قریبًا من شخص مصاب بمرض  19-: أن تكون على اتصال قریب ومعرًضا لمرض كوفیداالتصال القریب أو التعرض

 في وقت أقل، أو قد یستغرق األمر وقتا أطول.  19- ساعة. ومع ذلك، قد یكون من الممكن أن ینتشر مرض كوفید  24دقیقة على األقل خالل   15

  فھم مخاطر التعرض (  مركز السیطرة على األمراض:قم بزیارة-health/risks-yourncov/-www.cdc.gov/coronavirus/2019
exposure.html( أكثر أو أقل احتماال بعد أن كنت قریبًا من شخص مصاب   19-للتعرف على العوامل التي تجعل من انتشار مرض كوفید

 . 19-بمرض كوفید

 لیك. ویصدق إ 19-أطول، من األرجح أن ینتقل  مرض كوفید 19- بشكل عام، كلما كانت الفترة التي تقضیھا قرب شخص مصاب بمرض كوفید
 ذلك بشكل خاص إذا لم تكن الخطوات األخرى لمنع االنتشار مطبقة، مثل ارتداء قناع. قد تكون المخاطر أعلى إذا كنت بالقرب من شخص یعاني

 . كما یمكن أن یزید نوع النشاط من الخطر، مثل الغناء أو الصراخ. 19-من أعراض، أو كنت تعیش مع شخص مصاب بمرض كوفید

. 19- قاء في المنزل وبعیدا عن اآلخرین عندما تكون نتیجة اختبارك إیجابیة، أو تشعر بالمرض، أو تظھر علیك  أعراض مرض كوفید : الب العزل
 إلى األشخاص اآلخرین.  19-سیساعدك ذلك في منع انتشار مرض كوفید

فوق أنفك وفمك وذقنك وال یحتوي على فراغات حول الحواف.  : إن القناع المالئم جیدا ھو القناع الذي یثبت بإحكام قناع عالي الجودة ومالئم جیدا 
أنواع األقنعة  للحصول على معلومات حول األقنعة عالیة الجودة، راجع 

)ecover.html#typewww.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/fac( . 

 : شخص یعاني من ضعف جھاز المناعة. الجھاز المناعي ھو وسیلة الجسم لمحاربة المرض.منقوص المناعة 
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 19- بعد التعرض لشخص یعاني من مرض كوفید 

 

بعد آخر   10المنزل. تبدأ األیام الـ عندما تكون في الداخل وبالقرب من اآلخرین، حتى في  أیام كاملة 10ارتد قناعا عالي الجودة ومالئما جیدا لمدة  
. یتم احتساب یوم آخر اتصال قریب لك كیوم الصفر. الیوم الذي یمكنك فیھ التوقف عن ارتداء 19-اتصال قریب لك مع شخص مصاب بمرض كوفید

 قناع ھو الیوم الحادي عشر. 

  100.4. قد تتضمن األعراض حمى تصل إلى  19-كوفید بعد آخر اتصال قریب لك مع شخص مصاب بمرض  أیام كاملة 10انتبھ لألعراض لمدة 
لى مركز السیطرة عدرجة فھرنھایت أو أكثر أو سعال أو ألم في الحلق أو ضیق في التنفس. للحصول على قائمة كاملة باألعراض، قم بزیارة 

 . )testing/symptoms.html-ncov/symptoms-www.cdc.gov/coronavirus/2019(  19-أعراض مرض كوفید األمراض:

  إتبع توصیات  19- نفسك) واخضع فوًرا الختبار اإلصابة بمرض كوفیدإذا كنت تعاني من أعراض، فابق في المنزل وبعیدا عن اآلخرین (اعزل .
  19- كوفیدإذا كنت مریضا أو كانت نتیجة اختبارك إیجابیة:العزل عبر الرابط

)www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/prevention.html( یشمل ذلك األشخاص الذین كانت نتیجة اختبارھم إیجابیة .
 . 19- یوما، حتى إذا كانوا مستحدثین للقاحات كوفید 90في آخر  19-لمرض كوفید

 اختبر في الیوم السادس، إن أمكن
  19- كوفید إذا كنت مریضا أو كانت نتیجة اختبارك إیجابیة:تیجة اختبارك إیجابیة، فابق في المنزل (اعزل نفسك) واتبع التوصیات في إذا كانت ن . 

   .إذا كانت نتیجة اختبارك سلبیة، فاستمر في ارتداء قناع عالي الجودة ومالئم جیدا عند التواجد داخل المنزل وبالقرب من اآلخرین 

  19-وفیداختبار مرض كتفضل بزیارة  )www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html (  للحصول على
 معلومات مفصلة حول األماكن التي یمكنك االختبار فیھا وأنواع االختبارات المتوفرة. 

 أمور یجب تجنبھا
 یدة أو أماكن حیث یعیش أو یتجمع األشخاص  تجنب األشخاص الذین یعانون من ضعف المناعة أو المعرضین لخطر اإلصابة بأمراض شد

لحمایة نفسك واآلخرین  المعرضین لخطر أكبر، مثل مرافق الرعایة طویلة األجل. إذا لم یكن ذلك ممكنا، اتخذ احتیاطات إضافیة 
)mn.us/diseases/coronavirus/prevention.htmlwww.health.state.(  للحصول على معلومات حول األشخاص المعرضین .

األشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة معینة  ):CDCمركز السیطرة على األمراض (لمخاطر أعلى، راجع 
)conditions.html-medical-with-precautions/people-extra-ncov/need-www.cdc.gov/coronavirus/2019( . 

 لسفر. إذا كان من الضروري السفر، فقم بارتداء قناع عالي الجودة ومالئم جیدا.تجنب ا 

  .(مثل صاالت األلعاب الریاضیة والمطاعم) تجنب األماكن التي تحتاج فیھا إلى إزالة القناع  
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 اعتبارات أو استثناءات محددة 
 األشخاص الذین ال یمكنھم ارتداء قناع 

األقنعة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین سنتین وأصغر، وقد ال یتمكن األشخاص الذین یعانون من بعض اإلعاقات أو الحاالت  ال یوصى باستخدام 
، فاتبع كل الخطوات األخرى الموصى بھا، بما في ذلك 19-الطبیة من ارتداء قناع. إذا تعرض شخص غیر قادر على ارتداء قناع لمرض كوفید

(وفورا إذا ظھرت األعراض)، واتخذ خطوات إضافیة لمنع انتقال العدوى إلى اآلخرین، مثل تحسین التھویة والحفاظ على المسافة    6االختبار في الیوم 
من اآلخرین. تجنب األشخاص الذین أجسادھم تجد صعوبة في مواجھة األمراض (ضعف المناعة) أو المعرضین لخطر اإلصابة بأمراض شدیدة أو  

 یتجمع األشخاص المعرضین لخطر أكبر، مثل مرافق الرعایة طویلة األجل.  أماكن حیث یعیش أو

 یوما  30في آخر  19-األشخاص الذین أصیبوا بمرض كوفید 

الماضیة، فال یوصى بإجراء االختبار بعد التعرض لھ ما لم تكن قد ظھرت أعراض. وھذا یعني أنك إذا لم  30في األیام الـ   19- إذا أصبت بمرض كوفید
إذا كنت مریضا أو كانت نتیجة اختبارك علیك األعراض، فلن تحتاج إلى االختبار في الیوم السادس. إذا كنت تعاني من أعراض، فراجع  تظھر

. للحصول على مزید من المعلومات حول  )www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/prevention.html(  19-كوفیدإیجابیة:
  19- اختیار اختبار لمرض كوفید ):CDCمركز السیطرة على األمراض (سابقًا، یرجى زیارة   19-اختبار األشخاص الذین عانوا من كوفید

)test-a-testing/testing.html#choosing-sncov/symptom-www.cdc.gov/coronavirus/2019( . 

 إذا كان أحد في منزلك مصابًا بفیروس كورونا

، فعلیك ارتداء قناع عالي الجودة ومالئم جیدًا خالل فترة عزل الشخص المریض. استمر في ارتداء 19-إذا كنت تعیش مع شخص مصاب بمرض كوفید
زل المریض. إعتبر الیوم األخیر من عزلتھم كالیوم الصفر. اتبع إرشادات أخرى أعاله الرتداء األقنعة، أیام إضافیة بعد انتھاء فترة ع 10القناع لمدة 

 ومراقبة األعراض، واالختبار، وتجنب األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض شدید. 
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-ما العمل إذا كنت تعرضت لمرض كوفید  ):CDCمركز مكافحة األمراض والسیطرة علیھا( لمزید من المعلومات عن ھذه اإلرشادات، تفضل بزیارة 
91  )exposed.html-were-you-health/if-ncov/your-s/2019www.cdc.gov/coronaviru( . 

 توصیات إلعدادات محددة 
اال تنطبق ھذه التوصیات على بعض اإلعدادات عالیة الخطورة. للحصول على إرشادات حول العزل أو التعرض في أماكن الرعایة الصحیة أو غیرھ

 من األماكن ذات المخاطر العالیة (التجمعات): 

  ینبغي على األشخاص الذین یعیشون أو یعملون في مرافق الرعایة الصحیة أو مرافق الرعایة طویلة األجل والذین یتعرضون ألشخاص مصابین
حي للعمال في الرعایة الصحیة  توصیات العزل والحجر الص أن یتبعوا  19-بمرض كوفید

)www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/exposure.html( .

 األشخاص الذین یعیشون أو یعملون في مرافق رعایة ومعیشة جماعیة، مثل المالجئ للذین بدون مأوى أو المرافق اإلصالحیة، والذین یتعرضون 
19-كوفیدإعدادات التجمعات ومرافق الرعایة:یتبعوا  ، ینبغي أن19- ألشخاص مصابین بمرض كوفید

)navirus/prevention.htmlwww.health.state.mn.us/diseases/coro( . 

   یتم تشجیع الشركات أو المرافق أو غیرھا من اإلعدادات الخاصة على اتباع توجیھات وزارة الصحة في مینیسوتا ومركز السیطرة على
التواجد بالقرب من األمراض، على أقل تقدیر. وقد یختارون أیضا أن یتطلبوا فترات إقامة أطول في المنزل أو فترات أطول الرتداء القناع بعد 

. 19-شخص مصاب بمرض كوفید

Minnesota Department of Health | health.mn.gov | 651-201-5000 
625 Robert Street North PO Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975 

فیُرجى طلب ذلك بالتواصل عن طریق ھذا البرید اإللكتروني:   وإذا أردت االطالع على ھذا المنشور بصیغة أخرى، 
(Arabic) .health.communications@state.mn.us 
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