ى
مت
يمكنت العودة إىل العمل بعد اإلصابة بمرض كوفيد19-؟
ي
النص
أخيك
بفيوس كوفيد .19-أو أنت مريض وقد ر
أنت مريض ولديك أعراض مرض كوفيد 19-ولكن لم يتم اختبارك لإلصابة ر
ّ
ً
مخيي أو أعراض المرض.
بفيوس كوفيد 19-استنادا إىل فحص ر
موفر الرعاية الصحية أنك مصاب ر
ً
إذا كنت مريضا ولديك أعراض مرض كوفيد - 19-مثل الحىم أو السعال أو ضيق التنفس أو القشعريرة أو الصداع أو ألم
ّ
ّ
الشم ،ولكن لم يتم اختبارك لإلصابة بف ريوس كوفيد 19-أو أنت
التذوق أو
العضالت أو التهاب الحلق أو فقدان حاسة
ّ
مخيي أو أعراض المرض.
بفيوس كوفيد 19-بناء عىل فحص ر
مريض وطبيبك أو عيادتك المحلية أبلغوك أنك مصاب ر
َ
ميلك .ال تتشارك ّ
بأي شء مثل األدوات ز ز
الميل وافصل نفسك عن اآلخرين زف ز ز
ابق زف ز ز
الميلية أو الهواتف.
ي
ي
ي
َ
ابق زف ز ز
الميل ى
حت تتحقق جميع هذه األمور الثالثة:
ي
 .1لقد تحسنت أعراضك ،مثل السعال أو ضيق التنفس.
 .2لقد مرت  10أيام عىل األقل منذ ظهور أعراضك.
 .3لقد ّ
مرت  24ساعة دون حىم من دون تناول أدوية تخفف الحىم.
َ
الميل لل ى
ابق زف ز ز
فية االطول من الوقت.
ي
عىل سبيل المثال ،بدأت أعراضك بالظهور يوم الثالثاء .إنخفضت درجة حرارتك من دون تناول دواء يخفف الحىم يوم
الميل لمدة ً 13
األحد التاىل .بعد  24ساعة من غياب الحىم ،يمكنك العودة إىل العمل يوم الثالثاء .لقد أقمت زف ز ز
يوما
ي
ي
كاملة.
مثال آخر .بدأت أعراضك بالظهور يوم األحد .إنخفضت درجة حرارتك من دون تناول دواء يخفف الحىم يوم الخميس.
ز
ز
زز
ى
الت تحتاج
بعد  24ساعة من عدم ظهور الحىم ،تكون قد أقمت يف الميل لمدة خمسة أيام .بما أن الحد األدن لعدد األيام ي
إليها للبقاء زف ز ز
الميل هو  10أيام كاملة ،يمكنك العودة إىل العمل يوم الخميس.
ي
ً
عند العودة إىل العمل ،ابتعد عن زمالء العمل والزوار مسافة  6أقدام إن أمكن وإرتدي قناعا .تحقق من اإلرشادات المحلية
ز
وإرشادات مكان العمل حول األقنعة عند العودة إىل العمل .إذا كنت تعمل يف مجال الرعاية الصحية أو ما زلت ال تشعر
ز
الكاف من الصحة للعودة إىل العمل ،فتحدث إىل صاحب عملك.
بالقدر ي
ّ
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