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 العزلبالتعلیمات الخاصة : 19-كوفید
 8/12/2020من  اعتباراً 

 …توضح ھذه التعلیمات ما الذي علیك أن تفعلھ 
 .الجدیدفي حالة إصابتك بحالة مرضیة حادة قد تكون ناتجة عن فیروس كورونا … 
 نتیجة اختبار فیروس كورونا الجدید الخاص بك إیجابیة.كانت إذا … 

 
نفسك على الفور  عزل علیكیجب  ،فقدان حاسة الشم و/أو التذوق فجأة عند أو/و1 أعراض عدوى تنفسیة حادة عند ظھور
 .افورً  علیك إجراء اختبار لعینة یتعینو حتى ال تصیب اآلخرین بالعدوى في المنزل

 
العدوى  حتى إذا لم تكن لدیك أعراض، وكانت نتیجة اختبار فیروس كورونا الجدید الخاص بك إیجابیة، فیمكنك نقل

 لآلخرین، لھذا ینبغي الدخول فوًرا في العزل.
 
 
 
 

ستوضح لك ھذه التعلیمات االحتیاطات التي یجب علیك اتخاذھا لتجنب انتقال الفیروس. یمكنك العثور 
 الموقععلى  الجدیدعلى كافة المعلومات الالزمة عن فیروس كورونا 

coronavirus-.bag.admin.ch/novelhttp://www.خاص توضیحي فیدیو یتوفرإلى ذلك،  باإلضافة 
 .www.bag.admin.ch موقعالعلى  بالعزل

 
 المعنیة، وستقدم لك المعلومات والتعلیمات الالزمة. الكانتونیة إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة فستتصل بك أیًضا الجھة 

المعنیة في وقت قریب. في ھذه الحالة أبلغ الكانتونیة أنھ في الوضع الحالي من الممكن أال تتصل بك الجھة  مراعاة:یجب 
ماذا یتعین على عائلتك «األشخاص المقربین منك بنفسك عن مرضك. تجد معلومات بھذا الخصوص في الجزء أدناه 

 .»والمخالطین لك فعلھ؟
 

 العزل  فترة
 :تتوقف مدة العزل على نتیجة العینة

 منساعة  48في المعتاد یتم إنھاء العزل المنزلي بعد مرور وكانت النتیجة إیجابیة:  منك اختبار عینة أخذ تم إذا •
 األعراض.ظھور أیام على األقل من بدء  10تراجع األعراض، طالما انقضت 

 
 ساعة من تراجع األعراض. 24 مرور بعدوكانت النتیجة سلبیة: قم بإنھاء العزل  منك اختبار عینة أخذ تم إذا •
أیام  10انقضت طالما  ،ساعة من تراجع األعراض 48: قم بإنھاء العزل بعد مرور منكعینة اختبار  أخذ یتم لمإذا  •

 بدء ظھور األعراض. من
 أیام من االختبار.  10إذا لم تكن لدیك أعراض في وقت االختبار: فقم بإنھاء العزل بعد مرور  •

 
حتى یھدأ السعال الخفیف و حتى تتعافى األعصاب المسؤولة عن حاستي الشم والتذوقاألمر بعض الوقت ستغرق یقد 

كانت ھذه األعراض (فقدن حاسة الشم أو التذوق أو السعال الخفیف) ھي إذا وبالتالي یمكن انتھاء العزل . بشكل تام
 .األعراض الوحیدة المستمرة بعد انتھاء فترة العزل

 
 الصحیة حالتك مراقبة لیكع
 :التالیة الخطرأعراض حالتك الصحیة أو في حالة ظھور أحد  بشأنتقلق  كنتإذا  الطبیب/ةاتصل بالطبیب •

                                                      
  ة أو ألم في الحلق أو ضیق التنفس مع أو بدون الحمى أو اإلحساس بارتفاع درجة حرارة الجسم أو ألم في العضالتحالكمثل  1

فیروس كورونا الجدید 
 (اللغة األنجلیزیة)

http://www.bag.admin.ch/novel-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/
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o أیام لعدةدرجة حرارة الجسم  ارتفاع استمرار  
o أیام لعدة باإلرھاق الشعور استمرار 
o التنفس ضیق 
o في الصدر أو األلم في الصدر الشدیدبالضغط  الشعور 
o الذھني التشوش 
o قاألزرإلى  الشفاهأو  الرأسلون  تغیر 

 
 بمفردك تعیش كنت إذا
 الطعام والمنتجات األساسیة األخرى مثل األدویة توصیلأفراد العائلة أو األصدقاء أو خدمة التوصیل  من اطلب •

 .بیتكباب  أمام ھاتركو
 

 المنزل نفس في آخرین أشخاص مع تعیش كنت إذا
 .بانتظام الغرفة بتھویة وقم غرفتك في الطعام وجبات وتناول الباب علیك وأغلق بمفردك غرفة في انعزل •
 غادر الغرفة إال إذا لزم األمر.ت الو اتصاالت أوتجنب أي زیارات  •
متر مع اآلخرین داخل المنزل إذا كان من  1,5واالحتفاظ بمسافة أمان تبلغ  طبیةكمامة احرص على ارتداء  •

 الضروري مغادرة غرفتك.
 .المنزلیة بالحیوانات اتصال أي تجنب •
ً  ھذا یكن لم إذا. الخاص حمامك استخدم • (الدوش، المرحاض،  المشتركة الحمام مرافقفعلیك تنظیف  ،متاحا

 .عاديوالحوض) بعد كل استخدام بمطھر 
شخاص األأو أواني المطبخ مع  الفناجینأو  الكؤوس أوالمنزلیة الخاصة بك مثل األطباق  كال تشارك أدوات •

 الماء والصابون تنظیفاً جیداً.بفي غسالة الصحون أو  إمابعد استخدامھا  ھاتنظیفب قم. خریناآل
 .. اآلخرین األشخاص معبك  الخاصةال تشارك المناشف أو مفارش السریر  •
الطعام والمنتجات األساسیة األخرى مثل األدویة  توصیلمن أفراد العائلة أو األصدقاء أو خدمة التوصیل  اطلب •

 .وتركھا أمام باب بیتك
 
 2مانتظاب األیدي غسل

حال  فيثانیة على األقل.  20یجب علیك وعلى األشخاص من حولك غسل األیدي بالماء والصابون بانتظام لمدة  •
عدم توفُر الماء والصابون، قم بتنظیف یدیك بمطھر ید عن طریق فرك جمیع الیدین بالسائل حتى تجف. یجب 

 بشكل واضح. ُمتسخةاستخدام الصابون والماء خاصة عندما تكون الیدین 
ما ظھر وجبات الطعام وبعدھا، وقبل األكل وبعده، وبعد قضاء الحاجة، وكل تحضیراغسل یدیك، بصفة خاصة، قبل  •

 .االتساخ على األیدي
 

 الفم إذا قمت بالسعال أو العطس تغطیة علیك
 .السعال أو العطس حالة في ورقي بمندیل واألنف الفم تغطیة علیك •
 .غسلھا أو منھا التخلص یجب األنف أو الفم تغطیة في استخدمتھا التي األشیاء •
 في غرفتك. يتحتوي على كیس بالستیك لذلك مخصصة قمامةالمستخدمة في سلة  الورقیةمن المنادیل  تخلص •

 (إلجراء اختبار لعینة أو الستشارة الطبیب): عندما یتعین علیك مغادرة المنزل
كمامة إذا كانت لدیك أعراض حادة ألحد أمراض الجھاز التنفسي فینبغي عدم ارتداء .. الطبیة الكمامةبارتداء  قم •

 .قماشیة
 قبل مغادرة المنزل.ن و استخدم معقم الیدیأ كیاغسل ید •
على األقدام، إذا كانت حالتك الصحیة تسمح  استخدم سیارتك أو دراجتك أو اذھب سیراً جنب المواصالت العامة. ت •

 بذلك، أو اتصل بسیارة أجرة.
 

 للكمامة الطبیة الصحیح االستخدام
 .الكمامة ارتداء قبل بمطھر أو والصابون بالماء یدیك اغسل •
تثبیتھ بإحكام على  یتمبربطھ بحیث  وقمبحیث یغطي األنف والفم،  بحرص الكمامة الطبیة ارتدي •

 الوجھ.
                                                      

 YY0H0Ztu2https://youtu.be/gwفیدیو عن غسل األیدي بشكل صحیح:  2

(اللغة الكمامات 
 األنجلیزیة)

https://www.faq.bag.admin.ch/de/masken/wie-ziehe-ich-eine-maske-richtig-und-aus-worauf-muss-ich-achten-w%C3%A4hrend-ich-eine-maske-trage
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#-1373296830
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#-1373296830
https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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 ،مستعمل كمامة طبیةتلمس القناع بعد ارتدائھ. بعد كل مرة تقوم فیھا بلمس  ال •
 یجب غسل الیدین بالماء والصابون أو بمطھر. ،خلعھعلى سبیل المثال عند 

 ساعات. 4لمدة  الكمامة الطبیةیمكن ارتداء  •
بشكل موضوع التعامل تحت  www.bag.admin.ch/masksیرجى مراعاة التعلیمات التفصیلیة على الموقع  •

 صحیح.
 
 الالزمة الوقائیة اإلجراءات بجمیع التزم
 كیس على تحتوي لذلكمخصصة  قمامةیجب إلقاء النفایات الملوثة بسوائل الجسم (البراز والدم والمخاط) في سلة  •

 خرى.األنفایات البالستیكي في غرفتك قبل التخلص منھا مع 
إطارات السریر وغیرھا من أثاث غرفة النوم و السریر طاوالت مثل للمس القابلة األسطح كل وتطھیر بتنظیف قم •

ً یومی  المنزلیة العادیة. اتمطھربال ا
 
 لآلباءو لألطفال العزل

 أیًضا على األطفال واآلباء.عزل من حیث المبدأ، تنطبق قواعد ال •
 . عزلال یجوز أن یكون للطفل أي اتصال مع أي شخص خارج األسرة أثناء فترة ال •
، فیجب تقلیل االتصال بأفراد األسرة اآلخرین قدر اإلمكان. ترتبط إمكانیة القیام بذلك عزلإذا كان الطفل فقط یخضع لل •

 بعدة عوامل، مثل عمر الطفل. ومع ذلك، یجب أن تؤخذ احتیاجات الطفل في االعتبار، خاصة مع األطفال الصغار. 
، حیث العزلخر برعایة الطفل أثناء ولم یكن الطفل كذلك، فیجب أن یقوم الطرف اآلعزل إذا كانت األم أو األب في ال •

 یجب أن یقوم في ھذه الحالة بدور مقدم الرعایة. 
. إذا تعذر ذلك والطفل لیس كذلك، فإن اإلجراء یعتمد على عمر الطفل ومدى إمكانیة العزلإذا كان كال الوالدین في  •

الیومیة في ظل التدابیر الوقائیة  تنظیم رعایة الطفل من قبل طرف ثالث، ولم یكن الطفل قادًرا على تنسیق حیاتھ
 . عزلللوالدین المذكورة أعاله، فیجب األخذ بعین االعتبار، إمكانیة إدخال الطفل معھما في ال

 

 االجتماعیة أثناء العزل العالقات
ً حتى إذا كنت خاضع • للعزل فھذا ال یعني ضرورة قطع كافة العالقات االجتماعیة: ابق على اتصال مع  ا

 العائلة واألصدقاء عبر الھاتف وسكایب وما شابھ. تحدث عن تجربتك وأفكارك ومشاعرك. 
ً إذا لم یكن ذلك كافی • ً أو لم یكن متاح ا  Dargebotene»(خدمة  143بالنسبة لك: اتصل برقم الھاتف  ا

Hand» إذا كان لدیك قلق أو مخاوف أو مشاكل. ستجد عبر ھذا الرقم من یساعدك على مدار الساعة ( 
 وبشكل مجاني. 

 / www.dureschnufe.ch/ / www.santepsy.ch المواقع التالیة: علىتجد المزید من المعلومات  •
www.salutepsi.ch  

 
  العزل انتھاء بعد

  :»أنفسنا نحمي ھكذا« حملةلل لوكیةلسا القواعدفي اتباع قواعد النظافة الصحیة واستمر 
others-and-yourself-www.bag.admin.ch/protect 

 
 

 ماذا یتعین على عائلتك والمخالطین لك فعلھ؟
النظافة الصحیة والقواعد یجب على عائلتك والمخالطین لك االنتباه لحالتھم الصحیة وااللتزام بقواعد  •

حتى تتاح  )uns-wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so( »أنفسنا نحمي ھكذا«للحملة  لوكیةالس
فحص فیروس . في حالة ظھور أعراض ینبغي علیھم الخضوع للعزل وعمل بكنتیجة العینة الخاصة 

 والخضوع الختبار  BAGاالتحادي للصحة  اإللكتروني للمكتب الموقعمن خالل  كورونا
  العینة عند اللزوم. عالوة على ھذا علیھم اتباع توصیات العزل نفسھا الموضحة في ھذه التعلیمات.

بتحدید األشخاص  مقاطعتكفي  المختصة الجھةبك إیجابیة: ستقوم بالتعاون مع  الخاصةإذا كانت نتیجة العینة  •
 قم بإبالغ :بك الجھة المعنیة في وقت قریب صلتتإذا ما االمخالطین لك والذین یجب خضوعھم للحجر الصحي. 

 األشخاص المقربین منك بنفسك عن مرضك.

Dureschufe 
 (اللغة االنجلیزیة)

قواعد النظافة الصحیة 
وقواعد السلوكیة 
 (اللغة االنجلیزیة)

فحص فیروس كورونا 
 (اللغة اإلنجلیزیة)

http://www.bag.admin.ch/masks
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#1405873006
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#1405873006
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.santepsy.ch/
http://www.salutepsi.ch/
http://www.bag.admin.ch/protect-yourself-and-others
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
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 من الذي علیك إبالغھ؟

األشخاص  ذا یعني كلھوأي شخص كنت على اتصال قریب بھ لمدة یومین قبل ظھور األعراض:  •
دقیقة دون  15لمدة ال تقل عن  ونصف الذین كانوا على اتصال معك على مسافة تقل عن متر
یجب . ساعة قبل ظھور األعراض 48في آخر تجھیزات حمایة، بینما كنت تعاني من األعراض أو 
-www.bag.admin.ch/isolation-und) على ھؤالء األشخاص اتباع تعلیمات الحجر الصحي

quarantaene). 
» كیفیة التعامل مع شخص مصاب«یمكنك أنت والمخالطون لك العثور على مزید من المعلومات تحت موضوع  •

 .quarantaene-und-.admin.ch/isolationwww.bag موقعالعلى 
إذا كان على المخالطین لك الدخول في الحجر الصحي نتیجھ التصالھم القریب بك فیحق لھم  •

اإلتحادي  المكتب الحصول على بدل خسارة دخل. یمكنك العثور على معلومات حول ھذا على موقع
 .BSVللتأمین االجتماعي 

 
المكتب االتحادي 

للتأمین االجتماعي 
)BSV(  اللغة)

  االنجلیزیة)

تعلیمات الحجر الصحي 
 (اللغة اإلنجلیزیة)

http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene

