
ما ھو الحجر الصحي؟

  الحجر الصحي مخصص لألشخاص الذین لیسوا مرضى وال یعانون من
 أعراض كوفید-۱۹ ولكنھم قد یكونون قد تعرضوا لھ. قد یطلب منك

 الحجر الصحي ۱٤ یوًما إذا تعرضت للفیروس  أذا كان شخصاً ما في
   منزلك قد أختبر أیجابیاً للفیروس یجب علیك الحجر الصحي

یبقیك الحجر الصحي بعیًدا عن اآلخرین حتى ال تصیب شخًصا آخر

 یجب علیك البقاء في المنزل وعدم االقتراب من اآلخرین قدر اإلمكان.
 اطلب من شخص آخر الذھاب إلى المتجر للحصول على البقالة أو

 المستلزمات. إذا لم یكن ذلك ممكنًا ، فحاول الذھاب إلى المتجر فقط عندما
 تضطر إلى ذلك. اختر وقتًا عندما یكون ھناك عدد أقل من األشخاص في

المتجر

ابق في منزلك لمدة  ۱٤یوًما 
.تحدید عدد الزائرین لمنزلك

ال تغادر منزلك إال إذا كنت مضطًرا أو للحصول على رعایة طبیة
حاول االبتعاد عن اآلخرین على بعد ٦ أقدام على األقل

 تنظیف األسطح التي یتم لمسھا في كثیر من األحیان, الھواتف ، مقابض األبواب ، مفاتیح
اإلضاءة ، مقابض المرحاض ، مقابض الحوض ،  وأي شيء معدني

 حاول أن تبقى على بعد ٦ أقدام على
األقل عن اآلخرین

 ما یجب علیك فعلھ في الحجر
الصحي

 متى یجب علیك الحظر
یجب علیك الحجر الصحي لمدة ۱٤ یوًما إذا كنت قد تعرضت للفیروس



ما ھو الحجر الصحي؟

بعد السعال أو العطس
 بعد لمس األسطح التي یتم لمسھا في كثیر من األحیان، الھواتف ، ومقابض

 األبواب ، ومفاتیح اإلضاءة ، ومقابض المرحاض ، ومقابض المغسلة ، وأي
شيء معدني

.قبل طھي  وتناول الطعام وبعد الذھاب إلى الحمام

اغسل یدیك بالصابون والماء لمدة ۲۰ ثانیة

 من الذي یجب أن یكون تم اختبارھم من
الكوفید-۱۹؟

 لیس كل شخص الذي كان حول شخص مصاب بالفیروس یحتاج لالختبار.
 إذا كانت لدیك أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضیق التنفس ، فیجب
علیك االتصال بالطبیب. سیخبرك الطبیب إذا كنت بحاجة إلى الفحص

 متى یمكنك التوقف عن كونك في
الحجر الصحي؟

 یمكنك التوقف عن البقاء في الحجر الصحي بعد ۱٤ یوًما إذا لم تمرض
  أو لدیك أي أعراض الكوفید-۱۹

إذا مرضت أثناء الحجر الصحي
 إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال أو لدیك صعوبة في التنفس ،
فاتصل بالطبیب. ال تذھب إلى عیادة الطبیب إال إذا اتصلت أوالً




