إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
أمر مسؤول الصحة
أمر مسؤول الصحة لمكافحة COVID-19

أمر العزل الطارئ الصادر عن الصحة العامة
مراجعة األمر الصادر بتاري خ 17 :ديسمب 2020
يحل هذا األمر محل أمر العزل الطارئ الصادر عن الصحة العامة يف  26أكتوبر .2020
هذا األمر ساري المفعول ى
حت يتم إلغاؤه من قبل مسؤول الصحة.
من المطلوب منه اتباع هذا األمر الصادر عن مسؤول الصحة
القضات التابع لمقاطعة لوس أنجلوس والذين تم تشخيص
ُيطلب من جميع األشخاص المقيمي يف االختصاص
ي
ً
يعتن الشخص مصابا بـ COVID-
إصابتهم بـ  COVID-19عزل أنفسهم واتباع جميع التعليمات الواردة يف هذا األمر .ر
ً ،19
بناء عىل أحد أو كال المعيارين التاليي:
إيجات لـ  COVID-19و/أو
وس)
أ) تلقوا اختبار
ري
تشخيص (فن ي
ي
ب) يشتبه مقدم الرعاية الصحية رس ً
يريا يف إصابتهم بـ .COVID-19
ً
ما المطلوب منك فعله إذا كنت مصابا ب COVID-19
يىل
لمنع انتشار  ،COVID-19يطلب منك مسؤول الصحة يف مقاطعة لوس أنجلوس ("مسؤول الصحة") ما ي
بموجب هذه الوثيقة:
ى
الذات و
أ) العزل
ي
تشخيص
أخن جهات االتصال الوثيق الخاصة بك إذا كانت لديك نتيجة اختبار COVID-19
ب) ر
ي
(فنوس) إيجابية للقيام بالحجر الصح الذاتى
ي
ي
ي
ج( اتبع جميع التعليمات الواردة يف هذا األمر.

تعليمات
ً

 .1اعزل نفسك ذاتيا ى
حت ال تكون يف خطر لنش COVID-19
ً
ً
وبعيدا عن اآلخرين) ى
حت ال تكون معرضا
يجب عليك عزل نفسك (البقاء يف منلك أو يف مسكن آخر
ى
ى
لخطر ر
الذات" أدناه) .حت هذا الوقت ،ال يجوز لك مغادرة مكان
نش ( COVID-19راجع "مدة العزل
ي
ى
لتلق الرعاية الطبية الالزمة.
عزلك أو دخول أي مكان عام أو خاص آخر ،إال ي

ً
تعات من أعراض (اإلصابة
وال
مستجيب
أول
أو
الصحية
الرعاية
ف
عامال
ومع ذلك ،إذا كنت
ي
ي
ُ
حاد يف
يعات من
بدون أعراض) ،فقد يسمح لك بالعودة إىل العمل إذا كان صاحب العمل
نقص ٍ
ي
ٍ
ى
الت وضعها صاحب العمل .عندما
الموظفي ويجب عليك اتباع
بروتوكوالت العودة إىل العمل ي
ى
األساس ،يجب أن تلنم بأمر العزل هذا.
ال تقوم بعملك
ي

ى
ر
الذات ألنه يمكنك بسهولة ر
األكن
نش  COVID-19لآلخرين ،بما يف ذلك األشخاص
أنت مطالب بالعزل
ي
عرضة لإلصابة بأمراض خطنة ،مثل كبار السن واألشخاص الذين يعانون من الحاالت الطبية الكامنة.
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إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
أمر مسؤول الصحة
إيجات ولم تقم بذلك بالفعل ،ضع يف اعتبارك االتصال بمقدم الرعاية الصحية
إذا كان لديك اختبار
ري
طت.
الخاص بك ،أو خط المشورة
اإلكلينيك ،أو مقدم التطبيب عن بعد إلجراء تقييم ر ي
ي
ى
الذات :أثناء وجودك بالعزل ،يجب عليك اتباع "تعليمات العزل المن يىل لألشخاص
تعليمات العزل
ي
ى
والت تتوفر باللغات اإلنجلنية واإلسبانية ولغات أخرى عىل
المصابي بعدوى  ،"COVID-19ي
.http://ph.lacounty.gov/covidisolation

ى
الذات:
مدة العزل
ي
إيجات لـ  ،COVID-19ولديك أعراض يجب عليك عزل نفسك
أ) إذا كان لديك نتيجة اختبار
ري
ى
حت:
 oمرور  10أيام عىل األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة؛ و
ى
الحَّم بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة؛ و
 oمرور  24ساعة عىل األقل منذ اختفاء
 oتحسن أعراضك.
تعات من أي أعراض ،فيجب عليك عزل
ب) إذا كان اختبارك إيجابية لـ  ،COVID-19ولكنك ال
ي
وس).
إيجات
نفسك لمدة  10أيام بعد تاري ــخ إجراء االختبار أول اختبار لك
ري
تشخيص (فن ي
ي
ومع ذلك ،إذا ظهرت عليك أعراض أثناء عزلك ،يجب عليك اتباع التعليمات الواردة أعاله
بالقسم (أ) لألشخاص الذين يعانون من أعراض  COVID-19ولديهم نتيجة اختبار إيجابية.
ج) إذا أبلغك مقدم الرعاية الصحية أنه يشتبه رس ً
يريا يف إصابتك بـ  ،COVID-19فيجب عليك
البقاء ف العزل ى
حت:
ي
 oمرور  10أيام عىل األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة؛ و
ى
الحَّم بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة؛ و
 oمرور  24ساعة عىل األقل منذ اختفاء
 oتحسن أعراضك.
أو

ً
 oقيام مقدم الرعاية الصحية بإعادة تقييم تشخيصك ويخلص إىل أنك لست مصابا بـ
COVID-19؛ و
ى
الحَّم بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة.
 oمرور  24ساعة عىل األقل منذ اختفاء
ً
الصح باعتبارك جهة اتصال وثيق لشخص مصاب بـ
حاليا يف الحجر
مالحظة :إذا كنت
ي
 ،COVID-19فيجب عليك االستمرار ف اتباع التعليمات الوارد ف أمر الحجر الصح الذاتى
ي
ي
ي
ي
ى
حت لو كانت لديك نتيجة اختبار  COVID-19سلبية أو مقدم رعاية صحية يخلص إىل أنك
ً
لست مصابا بـ .COVID-19

Page 2 of 4

)Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Isolation Order (Arabic
Revised 12/17/2020
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أمر مسؤول الصحة
الصح إذا كانت لديك نتيجة اختبار COVID-19
 .2أخب جهات االتصال الوثيق للقيام بالحجر
ي
إيجابية

تشخيص إيجابية ،يجب عليك إخطار جميع جهات االتصال
وس)
إذا كانت لديك نتيجة اختبار (فن ي
ي
الصح (البقاء يف منلهم أو يف
الوثيق الخاصة بك – عل النحو الموضح أدناه  -بأنه يجب عليهم الحجر
ي
ً
ر
مسكن آخر وبعيدا عن اآلخرين) .وذلك بسبب تعرضهم لـ  COVID-19وإذا أصيبوا ،يمكنهم بسهولة نشه
حت ولو لم يعانوا من أعراض .أثناء قيامهم بالحجر الصح ى
إىل اآلخرين – ى
الذات ،ال يجوز لجهات االتصال
ي
ي
ى
تلق الرعاية الطبية
الخاصة بك مغادرة مكان الحجر
ي
الصح أو دخول األماكن العامة أو الخاصة ،باستثناء ي
الالزمة.
تعريف جهة االتصال الوثيق :ألغراض هذا األمر ،يتم تعريف "جهة االتصال الوثيق" عىل أنها أي من
ً
األشخاص التاليي الذين تعرضوا لك بينما كنت معديا*:
ر
 oأي شخص كان يف إطار  6أقدام منك لمدة مجموعها  15دقيقة أو أكن لمدة تفوق 24
ساعة ،أو
محَّم بسوائل و/أو إفرازات جسمك ،عىل سبيل المثال –
 oأي شخص كان لديه اتصال غن
ي
األوات أو اللعاب ،أو قام بتقديم الرعاية دون
تم السعال أو العطس عليه ،أو مشاركة
ي
استخدام معدات الحماية المناسبة.
تعتن معدي من يومي قبل ظهور األعراض ألول مرة ى
حت الوقت الذي لم تعد هناك حاجة
 أنت ر
ى
تشخيص
لعزلك (عىل النحو الموضح يف "مدة العزل
إيجات
الذات" أعاله) .إذا كان لديك اختبار
ري
ي
ي
ً
تعتن معديا قبل يومي من إجراء
وس) لـ  - COVID-19ولكن ال
تعات من أعراض – فأنت ر
ي
(فن ي
اختبارك اإليجات األول ى
حت  10أيام بعد إجراء االختبار.
ري
ى
الصح
الذاتُ :يطلب من جهات االتصال الوثيق الخاصة بك اتباع "أمر الحجر
الصح
تعليمات الحجر
ي
ي
ي
الطارئ الصادر عن الصحة العامة" يف مقاطعة لوس أنجلوس لـ  COVID-19وجميع التوجيهات يف
ى
والت تتوفر باللغات اإلنجلنية
"تعليمات الحجر
ي
الصح المن يىل لجهات االتصال الوثيقة بـ  ،"COVID-19ي
واإلسبانية ولغات أخرى عىل .http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
الغرض من األمر
الغرض من هذا األمر هو المساعدة عىل إبطاء انتشار مرض فنوس كورونا ) ،(COVID-19وحماية األفراد
ر
األكن عرضة للخطر ،وحماية نظام الرعاية الصحية من زيادة الحاالت يف غرف الطوارئ والمستشفيات.
يمكن للفنوس أن ر
ينتش بسهولة بي األشخاص الذين هم عىل اتصال وثيق مع بعضهم البعض.
كل شخص معرض لخطر اإلصابة بالمرض ،ولكن بعض األشخاص ر
أكن عرضة لإلصابة بأمراض خطنة
(بما يف ذلك االلتهاب الرئوي أو فشل أحد األعضاء الجسم يف القيام بوظائفه) أو الوفاة بسبب سنهم،
وحالتهم البدنية ،و/أو حالتهم الصحية.
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ً
حاليا.
توص
يعتمد هذا األمر عىل األدلة العلمية وأفضل الممارسات ،عىل النحو المعروف والمتاح
ي
خناء الصحة العامة بالعزل والحجر
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ( )CDCوغنهم من ر
ى
الصح كاسناتيجية مثبتة لمنع انتقال .COVID-19
ي
السلطة القانونية
تم إصدار أمر مسؤول الصحة يف مقاطعة لوس أنجلوس بموجب سلطة قانون الصحة والسالمة
بكاليفورنيا األقسام  101040و 101085و 120175و 120215و 120220و .120225وقد يتخذ مسؤول
والت قد تشمل االحتجاز المدت أو تتطلب ً
ى
أمرا للبقاء يف منشأة صحية
ي
الصحة إجراء/إجراءات إضافية ،ي
أو موقع آخر ،لحماية صحة الجمهور إذا كان الشخص الذي يخضع لهذا األمر قام بانتهاك أو فشل يف
االمتثال لهذا األمر.
المصادر
• تعليمات العزل المن يىل لألشخاص المصابي بـ :COVID-19
( http://ph.lacounty.gov/covidisolationباللغة اإلنجلنية ولغات أخرى)
( http://ph.lacounty.gov/covidaislamientoباللغة اإلسبانية)

مصادر لجهات االتصال الوثيق
الصح المن يىل لجهات االتصال الوثيق بالمصابي بـ :COVID-19
• تعليمات الحجر
ي
( http://ph.lacounty.gov/covidquarantineباللغة اإلنجلنية ولغات أخرى)
( http://ph.lacounty.gov/covidcuarentenaباللغة اإلسبانية)
•

الصح الطارئ الصادر عن الصحة العامة:
أمر الحجر
ي

_http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket

( Quarantine.pdfباللغة انجل ن ية)

_http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket
( Quarantine-Arabic.pdfباللغة العربية)

أسئلة ذات الصلة باألمر
إذا كانت لديك أسئلة بخصوص هذا األمر ،فاتصل بإدارة الصحة العامة يف مقاطعة لوس أنجلوس عىل
الرقم .)833( 540-0473
أمر بذلك:
2020/17/12

د .مونتو ديفب – مدير الصحة العامة
مسؤول الصحة – مقاطعة لوس أنجلوس
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