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فیروس   لكشف عن  ا نبغي علي إجراء فحص  ی متى 
ا  ً ی دول لسفر  ا د  لمستجد؟ عن 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؟ 

، إجراء فحص الكشف  (CDCإذا أردت أن تسافر برفقة أسرتك إلى بلد آخر؛  فمن الُمستحَسن، وفق مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (
)  CDCعن اإلصابة بفیروس كورونا المستجد قبل السفر وبعده. ویُرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-خر مستجدات االشتراطات والتوصیات بشأن السفر ( لالطالع على آ
).covid19.html-during-travel-ncov/travelers/international   

ستلزم بعض البلدان، كذلك، إجراء ھذا الفحص قبل السفر إلیھا، أو تلقي اللقاحات المضادة لھذا الفیروس قبل السفر إلیھا. علیك وربما ت 
مراجعة االشتراطات الالزم استیفاؤھا لدى البلد الذي تقصد السفر إلیھ.  

)-Specific-Country-19-https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID
).Information.html 

م نتیجة الفحص التي تُثِبت خلوه من ھذا الفیروس؛   الواجبویَُضاف إلى ذلك أنھ من  على المسافر، عند عودتھ إلى الوالیات المتحدة، أن یُقدِّ
 قبل العودة إلى البالد.  یوًما واحًداعلى أن یكون ھذا الفحص قد أُجِري في غضون مدة ال تجاوز 

ا یمِض على تاریخ ظھور األعراض أو   إمتنع عن السفر إذا أحسست بالتوعك أو إذا أثبت الفحص إصابتك بفیروس كورونا المستجد، ولَمَّ
 إجراء الفحص عشرة أیام.  

ه،  إمتنع عن السفر، كذلك، إذا خالطت مؤخًرا أحدًا من المصابین بھذا الفیروس. وعلیك إجراء الفحص بعد خمسة أیام من مخالطتك إیا
 ویجب علیك االمتناع عن السفر حتى اكتمال مدة حجرك الصحي وارتداء الكمامة لمدة قدرھا عشرة أیام. 

إمتنع عن السفر بینما تنتظر ظھور نتیجة فحص الكشف عن ھذا الفیروس. فإن أثبت الفحص إصابتك بھ، وكنت في البلد الذي سافرت إلیھ،  
ثبُت أنھ من السلیم إنھاء ھذا العزل. وقد یستلزم األمر، كذلك، حجر أفراد أسرتك وُمخالِطیك فعلیك عزل نفسك وتأجیل موعد العودة حتى َی 

 حجًرا صحیًا. 

السفر  ویجب علیك أالَّ تسافر إلى أي بلد آخر ما لم تتلَق جمیع الجرعات الُمستحَسن تلقیھا من اللقاحات المضادة لھذا الفیروس. إن كان ھذا 
في أقرب وقت ممكن قُبَیل موعد المغادرة؛ على أال تقل المدة ما بین تاریخ إجراء الفحص وتاریخ السفر عن   واجبًا، فعلیك إجراء الفحص

 ثالثة أیام.

ات في تلك الحالة تغادر أسرتك یوم األربعاء.. فیجب على جمیع أفراد األسرة، الذین لم یتلقوا جمیع الجرعات الُمستحَسن تلقیھا من اللقاح
 إجراء الفحص یوم األحد أو االثنین أو الثالثاء قبل السفر.  المضادة للفیروس، 

عودتھ من السفر دولیًا؛ ما لم یكن الفحص قد   بعدإجراء الفحص  بمدة ال تقل عن ثالثة أیام وال تزید عن خمسة  كل فردكذلك، یجب على 
 أثبت إصابتھ بھذا الفیروس في غضون األیام التسعین األخیرة. 

فقة أسرتك یوم الجمعة، فیجب على جمیع أفراد األسرة إجراء الفحص یوم االثنین أو الثالثاء أو األربعاء. إذا طھرت  تعود إلى البالد بر
 علیكم أعراض، فیجب علیھ إجراء الفحص في الحال. 

روس، التزام البیت (أي  كذلك، یجب على جمیع أفراد األسرة، الذین لم یتلقوا جمیع الجرعات الُمستحَسن تلقیھا من اللقاحات المضادة للفی 
من  الحجر الصحي) لمدة خمسة أیام بعد العودة من السفر الدولي. ولیس ذلك الزًما على أولئك الذین تلقوا جمیع الجرعات الُمستحَسن تلقیھا 

 اللقاحات المضادة للفیروس أو أولئك الذین أُِصیبوا بھذا الفیروس في األشھر الثالثة األخیرة.  
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زید من المعلومات بشأن الحاالت الالزم فیھا إجراء الفحص، وأماكن إجرائھ، یُرجى زیارة صفحة «اختبار الكشف عن  ولالطالع على الم
 ) على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة في والیة مینیسوتاCOVID-19 Testingفیروس كورونا المستجد» (

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

   [موسیقى فیھا حس من البھجة]
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