
ما ھو االنعزال الذاتي؟

نظف األسطح التي یتم لمسھا كثیًرا
، الھواتف ، مقابض األبواب ، مفاتیح اإلنارة

مقابض المراحیض ومقابض المغاسل وأي شيء معدني

 ابق في غرفة مختلفة عن
اآلخرین في منزلك

 استخدم حماًما
مختلفًا

البقاء في منزلك

حاول أن ال تستخدم
 نفس األشیاء الشخصیة

 الذي یستخدمھا األشخاص
اآلخرین

 االنعزال الذاتي ھو لألشخاص المرضى بالفعل أو الذین ثبتت إصابتھم بالكوفید-۱۹ یجب على كل من یعیش في منزلك أن یبقى في المنزل إذا
 تبین أن شخًصا في منزلك كان مصاب بالكوفید-۱۹

 االنعزال الذاتي للمرضى الذین لیسوا مرضى بما فیھ الكفایة لیكونوا في المستشفى. قد یخبرك طبیبك بالتعافي في المنزل. العزلة تبقي المرضى
 بعیًدا عن األشخاص األصحاء لمنع المرض من االنتشار. حتى في منزلك ، یجب أن تحاول االبتعاد عن اآلخرین قدر اإلمكان. البقاء في المنزل

باستثناء الحصول على الرعایة الطبیة

االنعزال الذاتي یعني أن 

 ذا كنت مریًضا وتحتاج إلى أن تكون أقرب
 من ٦ أقدام من شخص ما في منزلك ، فأنتم

بحاجة إلى ارتداء األقنعھ



ما ھو االنعزال الذاتي؟

اغسل یدیك بالصابون والماء لمدة ۲۰ ثانیة

بعد السعال أو العطس 

 بعد لمس األسطح التي یتم لمسھا كثیًرا ، الھواتف ، مقابض األبواب مفاتیح اإلضاءة ، مقابض
المرحاض ، مقابض الحوض ، وأي شيء معدني

 ،
قبل طھي وتناول الطعام وبعد الذھاب إلى الحمام

.یجب أن تعزل حتى تصبح خالیًا من الحمى وتتحسن أعراضك لمدة ۳ أیام على األقل وبعد مرور ۷ أیام على األقل منذ إصابتك بالمرض

ماذا علي أن أفعلھ إذا كان االختبار بالكوفید-۱۹ إیجابیًا؟

 ابق معزوًال قدر اإلمكان. یجب على األشخاص اآلخرین في منزلك الحجر الصحي لمدة ۱٤ یوًما منذ آخر مرة كانوا حولك.
یجب على كل شخص في منزلك الحجر الصحي حتى یصبح الجمیع أفضل

ماذا عن األشخاص اآلخرین في منزلي؟

 لن یتم اختبار الجمیع بكوفید-۱۹
 انتشار كوفید-۱۹ یتغیر بسرعة كبیرة في والیة یوتا. لیس كل من یمرض یحتاج للفحص. سیقرر الطبیب إذا كنت بحاجة إلى الفحص. قد

 یفحصك الطبیب أیًضا بحثًا عن أمراض أخرى مثل األنفلونزا قبل اختبارك بكوفید-۱۹. إذا كانت لدیك أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضیق
التنفس ، یجب علیك االتصال بالطبیب. أنت وكل من في منزلك یجب األنعزال في المنزل حتى یصبح الجمیع أفضل

* إذا كانت أعراضك حالة طارئة ، فاتصل بطبیبك على الفور. بعض عالمات التحذیر الطارئة

*ھذه لیست كل أعراض الطوارئ. اتصل بطبیبك إذا كنت قلقًا

صعوبة أو ضیق في التنفس  ألم أو ضغط في صدرك
ال یزول

 الشعور باالرتباك أو عدم
 القدرة على االستیقاظ

بسھولة

 إذا كانت شفتیك أو
وجھك تبدو مزرقة




