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در أي شخص تعیش معھ یجب أن یغا
. المنزل فقط ألسباب ضروریھ. 
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أي شخص تعیش معھ یجب أن یبقى في المنزل.
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بعد فحص COVID-19 الخاص بك

https://covid-19.ontario.ca
https://www.gghorg.ca/covid-19-and-ggh/getting-your-covid-test-results/
https://www.gghorg.ca/covid-19-and-ggh/getting-your-covid-19-test-results/
https://covid-19.ontario.ca
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 (COVID-19)   2019مرض الفیروس التاجي 

.عزل الذاتالكیفیة   
 . COVID-19 أو ربما تكون قد تعرضت لـ COVID-19 یجب علیك عزل نفسك عن اآلخرین إذا كان لدیك أعراض

ة الصحیة الخاص بك   .(0000-797-866-1) أو برقم الخدمات الصحیة عن بعدإذا بدأت تشعر بسوء، اتصل بمقدم الرعای

 ابق في المنزل 

x ال تستخدم وسائل النقل العام أو سیارات األجرة أو سیارات الركوب. 
x ال تذھب للعمل أو المدرسة أو األماكن العامة األخرى. 

 تجنب االتصال باآلخرین 

x  (.الرعایةال تستقبل الزوار إال إذا كان األمر ضروریاً )مثل مقدمي 
x  االبتعاد عن كبار السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة )مثل السكري

 .)ومشاكل الرئة ونقص المناعة
x  قدر اإلمكان، ابق في غرفة منفصلة بعیداً في منزلك عن اآلخرین واستخدم حماماً منفصالً إذا

 ً  .كان متاحا
x على سبیل المثال النوافذ المفتوحة( تأكد من أن الغرف المشتركة فیھا تدفق ھواء جید(. 
x  إذا لم تكن ھذه الخطوات ممكنة، فحافظ على مسافة مترین من اآلخرین على األقل في جمیع

 .األوقات

 حافظ على مسافتك 
x  ة مترین على األقل وارتد الكمامة أو إذا كنت في غرفة مع أشخاص آخرین، فحافظ على مساف

 .أنفك وفمك غطاء وجھ یغطي

x  إذا لم تستطع ارتداء الكمامة، فیجب على األشخاص حولك ارتداءھا إذا كانوا في الغرفة التي
 .أنت فیھا ذاتھا

 اغسل یدیك 

x اغسل یدیك كثیراً بالماء والصابون. 

x  ة أو بمنشفة  .قماش ال یشاركك استعمالھا أي شخص آخرجفف یدیك بمنشفة ورقی

x استخدم مطھر الیدین الكحولي إذا لم یتوفر الماء والصابون. 



 

 

 

 

 

 سعالك وعطاسكغط  

x غط فمك وأنفك بمندیل عند السعال أو العطس. 
x اسعل أو اعطس في كمك العلوي أو كوعك ولیس في یدك. 
x ارم المنادیل المستعملة في سلة مھمالت مبطنة، واغسل یدیك. 
x  ً  .وضع كیس بالستیكي كبطانة لسلة المھمالت یجعل التخلص منھا أكثر أمنا
x نظف یدیك بعد تفریغ سلة المھمالت. 

 

 

 ارتد كمامة على أنفك وفمك 

x  قم بارتداء كمامة إذا كان یجب علیك مغادرة منزلك لرؤیة مقدم الرعایة الصحیة أو للخضوع
 .COVID-19 الختبار

x ارتِد كمامة عندما تكون على بُعد مترین من األشخاص اآلخرین، أو البقاء في غرفة منفصلة. 

x  ة مترین من الناس وغط سعالك وعطاسك. انظر إذا لم یكن لدیك كمامة، حافظ على مساف
 . physical distancing التباعد الجسدي

  أعراض؟ ماذا أفعل إذا ظھرت لدي

x أكمل التقییم الذاتي لـ Assessment-19 Self-COVID   

x اتصل Telehealth (1-866-797-0000) ة الصحیة الخاص بك  .أو مقدم الرعای

x  یجب على أي شخص كان لدیك اتصال بدني قریب )على سبیل المثال، في منزلك( في الیومین السابقین لبدء األعراض
ةالخاصة بك أو بعد ظھور األعراض  ة حول ذلك، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلی  أن یعزل نفسھ أیًضا. إذا كانت لدیك أسئل

local public health unit. 

x  ة األعراض 14اعزل نفسك لمدة  .یوماً من بدای

x  كن یجب علیك االستمرار في اتخاذ یوماً، یمكنك التوقف عن العزل إذا لم تعد مصاباً بالحمى وتحسنت أعراضك، ول 14بعد
 physical distancing measures.ة إجراءات المسافة البعید

x  فاتصل بـ14إذا لم تكن على ما یرام في الیوم ، Telehealth ة الصحیة الخاص بك .أو مقدم الرعای

 تعرف على الفیروس
COVID-19  فیروس جدید. ینتشر عن طریق رذاذ الجھاز التنفسي من شخص مصاب  إلى اآلخرین ذوي االتصال الوثیق بھم، ھو

ة. یمكنكم أیضاً الوصول إلى أحدث المعلومات حول على  COVID-19 مثل األشخاص الذین یعیشون في نفس المنزل أو یقدمون الرعای
  :ontario.ca/coronavirus.موقع وزارة الصحة في أونتاریو

 : ____________________________________________________.للمزید من المعلومات أرجو االتصال

 2020یولیو  31المعلومات الواردة في ھذا المستند ساریة اعتباًرا من 
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:COVID-19  ذوي االتصال الوثیق.  of 2 1 دلیل مقدمي الرعایة وأفراد األسرة 

 

 

 

 

 (COVID-19)   2019مرض الفیروس التاجي 

العزلة الذاتیة: دلیل مقدمي الرعایة وأفراد األسرة وذوي 
  االتصال القریب

 ".إذا كنت ترعى أ̀و تیش مع شخص مصاب بالفیروس، فسیتم اعتبارك "ذا اتصال قریب

 ،مراقبة صحتك، ماذا تفعل إذا بدأت تشعر بالغثیانستقدم لك وحدة الصحة العامة المحلیة القریبة من̀ك تلیمات خاصة حول كیفیة 
.  .COVID-19 وكیفیة االتصال بھم. تأكد من إخبار مقدمي الرعایة الصحة لك بأنك على اتصال وثیق مع شخص م

 اغسل یدیك كثیرا   

x اغسل یدیك بالماء والصابون بعد كل مالمسة للشخص المصاب. 

x استخدم معقم الیدین الكحولي كبدیل. 

مامةارتداء   والقفازات وحمایة العین الك

x  ارتِد كمامةً وقفازات وواقیاً للعین عند مالمسة لعاب الشخص أو سوائل الجسم األخرى )مثل
 الدم، والعرق، واللعاب، والقيء، والبول، والبراز.(

x  الوجھ واقيحمایة العین نظارات السالمة والنظارات الواقیة وتشمل أمثلة. 

 بعد االستخدام كمامةتخلص من القفازات وال 

x  ة قم بنزع القفازات والكمامة مباشرة بعد تقدیم الرعایة والتخلص منھا في سلة المھمالت المبطن
 .بكیس بالستیكي

x أوالً ونظف یدیك بالماء والصابون قبل خلع الكمامة اخلع القفازات. 

x  یمكن إعادة استخدام معظم واقیات الوجھ والنظارات الواقیة وتنظیفھا بین االستخدام بمنظف
 .الصحون والماء أو المنادیل المطھرة

x نظف یدیك مرة أخرى بالماء والصابون قبل لمس وجھك أو القیام بأي شيء آخر. 

 حد من عدد الزوار في منزلك 

x استقبل فقط الزوار الذین یجب أن تراھم واجعل الزیارات قصیرة. 

x  ،اجعل كبار السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة )مثل مرض السكري
 .مشاكل في الرئة ونقص المناعة( بعیداً عن الشخص المصاب



 

 

 

 

 

 

 األدوات المنزلیةتجنب مشاركة  

x تشارك األطباق، أكواب الشرب، األكواب، أدوات األكل، المناشف، الفراش أو غیرھا من  ال
 .األشیاء مع الشخص قید التحقیق

x بعد االستخدام، یجب غسل ھذه األشیاء بالماء الدافئ والصابون. ال حاجة لصابون خاص. 

x یمكن استخدام غساالت الصحون والغساالت. 

x ال تشارك السجائر. 

 

 

 النظافة 

x نظف منزلك بمنظفات المنزل االعتیادیة 

x  ،نظف األشیاء التي تلمسھا بانتظام مثل المراحیض، ومقابض الحنفیة، مقابض األبواب
 .وطاوالت السریر على أساس یومي

 ا  اغسل المالبس جید 

x لیست ھناك حاجة لفصل الغسیل، ولكن یجب ارتداء قفازات عند التعامل. 

x نظف یدیك بالماء والصابون مباشرة بعد خلع قفازاتك. 

 النفایاتكن حذرا  عند لمس  
x یمكن رمي جمیع النفایات في سالل القمامة العادیة. 

x  عند إفراغ سلة المھمالت، احرص على عدم لمس األنسجة المستعملة بیدیك. وضع بطانة لسلة
 ً  .النفایات بكیس بالستیكي یجعل التخلص من النفایات أسھل وأكثر أمنا

x فریغ سلة المھمالتنظف یدیك بالماء والصابون أو معقم الیدین الكحولي بعد ت.  
 

 

 تعرف على الفیروس
COVID-19  الوثیق بھم، ھو فیروس جدید. ینتشر عن طریق رذاذ الجھاز التنفسي من شخص مصاب  إلى اآلخرین ذوي االتصال

ة. یمكنكم أیضاً الوصول إلى أحدث المعلومات حول على  COVID-19 مثل األشخاص الذین یعیشون في نفس المنزل أو یقدمون الرعای
  :ontario.ca/coronavirus.موقع وزارة الصحة في أونتاریو

 ____________________________________________________.: للمزید من المعلومات أرجو االتصال

ا من   2020یولیو  31المعلومات الواردة في ھذا المستند ساریة اعتبار 
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