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الكشف عن فیروس   یلزمك إجراء فحص  متى 
د األسرة  فرا أ ض أحد  َر مَ ذا  إ لمستجد؟  ا ا   كورون

ي  ص ن ل ا غ  ی ر ف ت ل  ا

   [موسیقى فیھا حس من البھجة]

 [التعلیق الصوتي]      

 متى یلزمك إجراء فحص الكشف عن فیروس كورونا المستجد؟ 

 كورونا المستجد، وكان ملتزًما البیت (أي في عزلة فیھ)، ولكنك كنت بالقرب منھ حال ذلك. إذا أُِصیب أحد أفراد األسرة بفیروس 

وھنا نجد أن التوصیات القائمة في الوقت الراھن بشأن الفحص تستلزم أن یُجِري جمیع أفراد األسرة ھذا الفحص حال وجودھم قرب أي  
  أحد مصاب بالفیروس ِممَّن یسكنون البیت.

المصاب أن یلتزم البیت، وأن یبقى بمعزل عن غیره (أي أن یعزل نفسھ)، لمدة ال تقل عن خمسة أیام؛ ذلك أنھ من الممكن   ویجب على الفرد
  انتقال العدوى منھ إلى غیره في ھذه المدة. ویجب على ھذا الفرد، كذلك، ارتداء الكمامة حال تنقلھ قرب َمْن حولھ في البیت. وقد یلزمھ

   أطول ما دامت لدیھ أعراض اإلصابة، أو إن لم یكن باستطاعتھ ارتداء الكمامة. البقاء في البیت لمدة

 Youولالطالع على المعلومات بشأن محددات مدة العزل حال اإلصابة بھذا الفیروس، یُرجى زیارة صفحة «أنت مصابًا بالفیروس» (
Are Sick على موقعنا اإللكتروني ()https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html( 

لالطالع  بل ربما یستلزم األمر منك أن تحجر نفسك صحیًا بعد انقضاء مدة عزل الفرد المصاب لنفسھ، إن كان مقیًما معك في البیت نفسھ. و 
على المزید من المعلومات بشأن ضرورة ارتداء الكمامة عند مخالطة الناس من حولك والمدة الواجب التزام البیت فیھا، یُرجى مراجعة  

) على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة في  MDH Close Contacts and Quarantineصفحة «حاالت المخالطة والعزل الصحي» (
   )https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html(والیة مینیسوتا: 

میعًا من ویجب على جمیع أفراد األسرة إجراء الفحص بعد خمسة أیام من تاریخ انقضاء مدة عزل الفرد المصاب؛ وذلك للتأكد من خلوھم ج
العدوى. فإن افترضنا أن آخر یوم من أیام عزل ذلك الفرد كان یوم خمیس، فیجب على كل أفراد األسرة إجراء الفحص یوم الثالثاء؛ إذ إنھ  

 الیوم الخامس بعد انقضاء مدة العزل.

رجى زیارة صفحة «اختبار الكشف عن  ولالطالع على المزید من المعلومات بشأن الحاالت الالزم فیھا إجراء الفحص، وأماكن إجرائھ، یُ 
 ) على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة في والیة مینیسوتاCOVID-19 Testingفیروس كورونا المستجد» (

)coronavirus/testsites/index.html/https://www.health.state.mn.us/diseases(   

   [موسیقى فیھا حس من البھجة]
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