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 فیروسات كورونا؟ تنتقل   كیف .1
 

 : طریق عن مصاب  من شخص عادةً  البشر بین كورونا فیروسات  تنتقل األخرى التنفسي الجھاز أمراض مثل
  

 . والتحدث والعطس خالل السعالالقطرات الناتجة من  •
 .مصاب بشخص االھتمام مثل مخالطة المصاب •

أیًضا عن طریق لمس سطح أو جسم بھ الفیروس ثم لمس الفم أو األنف أو العینین، لكن ال یُعتقد أن ھذه ھي الطریقة الرئیسیة النتشار   COVID-19قد ینتشر 
 . لآلخرین العدوى  نشر بإمكانھم یزال ال ولكن  اإلطالق، على أعراض ظھور   دون COVID-19 بـ  األشخاص بعض یصاب الفیروس. 

 

 
 ؟COVID-19ما ھي أعراض  .2

 
  الذین األشخاص إلى أو ال یعانون من أعراض خفیفة أعراض من یعانون الذین  األشخاص بین عنھا اإلبالغ تم التي األمراض تراوحت     

 .والموت المستشفى  إلى  الدخول یتطلب مما شدید، مرض من یعانون
 

  ت عضالفي الألم  إرھاق، ،التنفس في التنفس أو صعوبة في ضیق ،السعال أو القشعریرة، ىما یلي: الحمَّ  COVID-19قد تشمل أعراض 
. قائمة أو غثیان أو قيء إسھال، ، احتقان أو سیالن في األنف،التھاب في الحلق، والشمالحاستي التذوق فقدان جدید  ،صداع أو الجسم،

 األعراض ھذه لیست شاملة. 
 

. یجب علیك البقاء في المنزل وحمایة COVID-19واجري اختباًرا لـ   طبیبكإلى ، فتحدث COVID-19أعراض نت تعاني من إذا ك
 . COVID-19 ك لست مصابًا بـالخاص بك أن الطبیبیخبرك الخاص بك أو حتى  COVID-19اآلخرین حتى تحصل على نتیجة اختبار 

 
، فیجب  COVID-19بك أنھ من المحتمل أن تكون مصابًا بمرض  الخاص الطبیبیخبرك أو  إیجابیة COVID-19كانت لدیك نتیجة إذا 

 المنزل.   في عزل نفسكعلیك 
 

على أي حال، ھل ھناك أي شيء یجب أن أفعلھ أثناء   COVID-19خضعت الختبار  يلم یكن لدي أعراض ولكن  .3
 انتظار نتائج االختبار الخاصة بي. 

 
، ولكن  COVID-19لشخص مصاب بـ      مخالطینكانوا  إال إذا      لألفراد الذین ال یعانون من أعراض   COVID-19ال ننصح بإجراء اختبار  

 )االجتماعي( الجسدي  فیجب علیك االستمرار في اتباع ممارسات التباعدإذا خضعت لالختبار على الرغم من عدم ظھور األعراض علیك، 
أقدام على األقل من اآلخرین عندما تكون خارج منزلك حتى تظھر نتائج االختبار.  6الموصى بھا، مثل البقاء في المنزل والبقاء على بعد 

إذا كنت على اتصال بحالة   .محاطاً باآلخرین غیر أفراد أسرتكوتكون یجب علیك أیًضا استخدام غطاء الوجھ القماشي عندما تغادر المنزل 
نتائجك، ثم اتبع  تظھرفي منزلك وبعیًدا عن اآلخرین حتى  الحجر الصحي ، فیجب أن تظل في COVID-19مشتبھ فیھا أو إیجابیة لمرض 

 اإلرشادات أدناه بناًء على ما تظھره تلك النتائج.
 
 ھل ھناك أي شيء یجب أن أفعلھ؟   ،ةاختباري سلبیإذا ظھرت نتیجة  •
 

وجھ  الأقدام عن اآلخرین واستخدام غطاء  6الجسدي الموصى بھا عن طریق االبتعاد على األقل  التباعدعند مغادرة منزلك، اتبع ممارسات 

 خر التحدیثات: آ
 وتوصیات للعزل والحجر الصحي.  COVID-19معلومات عن انتشار : تم تحدیث 11/8/20

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
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عندما تكون على اتصال باآلخرین خارج المنزل. من المھم مالحظة أن نتیجة االختبار السلبیة قد تعني أنك لم تكن مصابًا في وقت  يالقماش
  التباعد بالعدوى في وقت الحق، لذا من المھم االستمرار في ممارسة تدابیر الوقایة مثل  إجراء االختبار ولكن ال یزال من الممكن أن تصاب

 الجسدي وغسل یدیك بشكل متكرر.
 

یوًما  14لمدة  الحجر الصحي مشتبھ فیھا أو إیجابیة عندما تم اختبارك ، فیجب علیك البقاء في  حالةل خالط م إذا كنتمن المھم مالحظة أنھ 
یوًما وما لم یتم اختبارك في الیوم الرابع  14. وذلك ألن فترة حضانة الفیروس یمكن أن تصل إلى ةاالختبار سلبی ت نتیجةكاملة حتى إذا كان

 .عني أنك غیر مصابتال  الحجر الصحي في وقت سابق من فترة ةاالختبار السلبی یجةنت عشر من التعرض، فإن
 

 ھل ھناك أي شيء یجب أن أفعلھ؟   ة،اختباري إیجابیإذا كانت نتیجة  •
 

أیام على األقل من  10على الرغم من عدم ظھور أعراض إذا كان االختبار إیجابیًا، فیجب علیك البقاء في المنزل وبعیًدا عن الجمھور لمدة 
 . أعراض تعاني منتنقل العدوى لآلخرین حتى لو لم تكن   قدھذا ألنك  وقت االختبار.

 
أیام من تاریخ االختبار حتى إذا   10 كبمجرد إكمالوقف مدة عزلك مشتبھ فیھا أو إیجابیة عندما تم اختبارك، فقد یتم  حالة  قد خالطت  نتكإذا 

   .علیكبدون ظھور األعراض  ، طالما بقیت الحجر الصحي وجودك فيكان ذلك قبل انتھاء فترة 
 

ولكن ظھرت لدي أعراض خالل فترة العزل.    ،COVID-19لم تكن لدي أعراض عندما أثبتت إصابتي بمرض   •
 ھل یجب علي البقاء في العزل لفترة أطول؟ 

 
لمدة  يالمنزل في العزلإذا ظھرت علیك أعراض أثناء فترة العزل. إذا ظھرت علیك أعراض، فیجب أن تظل  احتساب فترة العزلتتم إعادة 

 السعال، وضیق في التنفس)   :(على سبیل المثال  كأعراض  في  ھناك تحسنوى دون استخدام أدویة خافضة للحرارة  الحمَّ   اختفاءبعد    ساعة  24
 أیام على األقل منذ ظھور األعراض ألول مرة.  10 مرور، و

  
اتباع تعلیمات العزل لألشخاص الذین یعانون   علیك  یجبفعند ظھور األعراض،    الحجر الصحي   مشتبھ فیھا وكنت في  حالة   قد خالطتإذا كنت  

 . من األعراض
 
انتظار نتائج  ، ھل ھناك أي شيء یجب أن أفعلھ أثناء COVID-19الختبار   اآلنأعاني من أعراض وخضعت  .4

 االختبار؟ 
 

) تعرف على األعراض وماذا تفعل إذا كنت مریًضا(  نتائج االختبار. راجع إرشادات  تظھرحتى  حمایة اآلخرین  یجب علیك البقاء في المنزل و
 .المعلوماتللحصول على المزید من  ph.lacounty.gov/covidcareعلى  

 
 

 سلبیة ھل ھناك أي شيء یجب أن أفعلھ؟  االختبار نتائج  إذا كانت •
 

على األقل بعد   ساعة 24المنزل لمدة ، نوصي بالبقاء في COVID-19 مرضإذا كنت تعاني من أعراض ولكن لدیك نتائج اختبار سلبیة ل
الصحة العامة لمزید من المعلومات   صفحة ویب اختبارراجع  (  . كأعراضفي  ھناك تحسن  وى دون استخدام أدویة خافضة للحرارة  الحمَّ   اختفاء

 )حول االختبارات الجزیئیة.
 

  14في الحجر الصحي لمدة علیك البقاء  حالة مشتبھ فیھا أو إیجابیة عندما خضعت لالختبار، فیجبل مخالطكنت من المھم مالحظة أنھ إذا 
 ختبار سلبیة.یوًما كاملة حتى إذا كانت نتائج اال

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://ph.lacounty.gov/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
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 اآلن، فماذا أفعل؟  ةإیجابی  COVID-19مرض  اختباري لنتیجة  إذا كانت •
ى دون استخدام أدویة خافضة للحرارة وھناك تحسن الحمَّ  اختفاءعلى األقل بعد  )ساعة 24( مرور یوم واحد العزل حتىفي  تبقىیجب أن 

الموجودة على موقع الصحة العامة   لعزل المنزلياأیام على األقل منذ ظھور األعراض ألول مرة. اتبع تعلیمات  10 ور، ومركفي أعراض
 على اإلنترنت.

 
یوًما بعد آخر اتصال لھم معك.  14الخاصة بك أنھم بحاجة إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة  الوثیق جھات االتصالتأكد من إخبار جمیع 

 . ليالصحة للحجر الصحي المنز مسؤولأمر الرجوع إلى  یرجى 
 

حتى بعد خروجي من الحجر   يوجھ القماشالغطاء  ارتداء أقدام من اآلخرین و 6على بعد  البقاء ھل ال یزال علّي  .5
 الصحي أو العزل؟ 

 
وطول المدة التي یمكن أن یبقى فیھا الشخص معدیًا، یُطلب من جمیع األفراد أن   الجدید كورونانظًرا ألننا ما زلنا نتعلم المزید عن فیروس 

نظر عن نتائج اختباراتھم أو ما إذا كانوا  في األماكن العامة بغض ال يالقماشالوجھ أقدام عن اآلخرین ویرتدون غطاء  6 على مسافة یبقوا
 صحي.ال حجر العزل أو البالفعل في 

 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://ph.lacounty.gov/covidisolation/
http://ph.lacounty.gov/covidisolation/
http://ph.lacounty.gov/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
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