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إذا كانت نتيجة اختبارك سلبية

إذا لم تكن لديك أي من أعراض مرض )COVID-19(، فلن 

تحتاج إىل عزك نفسك عن اآلخرين في منزلك ويمكنك 

الذهاب إىل العمل ما لم تكن مخالًطا لشخص مصاب 

بمرض )COVID-19(. ومع ذلك، فمن المهم االستمرار في 

االلتزام باإلجراءات االحتياطية الروتينية مثل غسل يديك 

كثيرًا بالماء والصابون، وارتداء غطاء الوجه عندما تكون 

خارج المنزل، والبقاء عىل مسافة 6 أقدام عىل األقل من 

اآلخرين قدر اإلمكان. إذا كنت مخالًطا لشخص مصاب 

بمرض )COVID-19(، فيجب عليك البقاء في المنزل لمدة 10 

أيام بعد آخر تعرض لك، كما يجب عليك مراقبة األعراض 

لديك خالل هذا الوقت ولمدة أربعة أيام بعد ذلك.

إذا كانت لديك أعراض مرض )COVID-19(، حتى إذا كانت 

نتيجة االختبار سلبية، فابق في المنزل لمدة 24 ساعة 

عىل األقل بعد زوال الحمى دون تناول أدوية لخفض 

الحمى وبعد أن تبدأ أعراضك في التحسن. إذا ساءت 

األعراض أو لم تتحسن، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية 

الخاص بك لمناقشة األشياء األخرى التي قد تكون سبًبا 

في شعورك بالمرض أو ما إذا كان يجب عليك الحصول 

عىل اختبار آخر لمرض )COVID-19(. إذا كنت بحاجة إىل 

مقدم رعاية صحية، فاتصل عىل 4692-692-844 أو 311. 

الرعاية الصحية متاحة بغض النظر عن حالة الهجرة أو 

القدرة عىل الدفع.

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، 
فاعزل نفسك عن اآلخرين عىل الفور

اعزل نفسك عن اآلخرين حتى ال تصيبهم بالمرض. 

حتى تنعزل بأمان، ابق في غرفتك الخاصة دون 

وجود أي شخص آخر واستخدم حماًما منفصالً إن 

أمكن. ارتِد غطاء الوجه إذا كان يجب أن تكون بالقرب 

من اآلخرين، وابَق عىل مسافة 6 أقدام عىل األقل 

من اآلخرين. إذا لم تتمكن من االنعزال بأمان في 

المنزل، فاتصل بالرقم 4692-692-844 أو تفضل بزيارة 

 https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care/
لترتيب أمر غرفة فندق مجانية.



يجب أن تظل منعزالً حتى يتحقق كل ما يلي:

1. تمر عليك 10 أيام عىل األقل منذ: 
أ.    بدء شعورك بالمرض أو 

ب.  تاريخ حصولك عىل االختبار )إذا لم تكن تشعر بالمرض( 

2.  لم تَصب بالحمى لمدة 24 ساعة عىل األقل دون تناول 
 Motrin أو Advil أدوية الحمى واألدوية المسكنة لأللم )مثل

أو Tylenol أو األسبرين(.

3. تحسنت حالتك المرضية بشكل عام.

إذا كانت لديك صعوبة في التنفس أو ألم مستمر أو 

ضغط في صدرك، أو كنت مرتبكًا أو ال يمكنك البقاء 

مستيقًظا، أو إذا تحول لون شفتيك أو وجهك للون 

مائل للزرقة، أو أي حالة طارئة أخرى، فاتصل برقم 911 .

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية 
الخاص بك

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلخباره أن نتيجة 

اختبار مرض )COVID-19( كانت إيجابية. إذا كنت من كبار 

السن أو لديك حالة مرضية كامنة، فقد يكون لدى مقدم 

الرعاية الصحية الخاص بك المزيد من التعليمات للحفاظ 

عىل سالمتك ومواصلة رعايتك. بالنسبة لألشخاص الذين 

كانت نتيجة اختبار مرض )COVID-19( لديهم إيجابية، ال 

يوصى بإجراء االختبار لمدة 90 يوًما. سيتم إلغاء مواعيد 

االختبار السريع التي يتم إجراؤها في غضون 90 يوًما من 

نتيجة االختبار اإليجابية. تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية 

الخاص بك إذا ظهرت عليك أعراض جديدة.

إذا كنت بحاجة إىل مقدم رعاية صحية، فاتصل عىل 

4692-692-844 أو 311. الرعاية الصحية متاحة بغض النظر 
عن حالة الهجرة أو القدرة عىل الدفع.

 NYC TEST & TRACE االستعداد لمبادرة

إذا كانت نتيجة اختبار مرض )COVID-19( لديك إيجابية، 

فسيتصل بك أحد مقتفي أثر المخالطين التابع 

لمبادرة NYC Test & Trace والحاصل عىل تدريب، وذلك 

لمساعدتك عىل الحفاظ عىل سالمتك. عىل حسب 

شركة الهاتف الخاصة بك، قد يشير تعريف المتصل 

إىل “COVID” أو “NYC Test + Trace” أو قد يبدأ رقم الهاتف 

بمجموعة األرقام “-540-212” أو “-212-240”. 



سيقوم متقفي أثر المخالطين بما يلي:

•  مساعدتك عىل االنعزال بأمان حتى ال تنشر مرض 
)COVID-19( لآلخرين. 

•  مساعدتك في أي دعم قد تحتاجه، بما في ذلك الرعاية 
الطبية أو الطعام أو إيجاد مكان مجاني لإلقامة

•  السؤال عن أسماء ومعلومات االتصال الخاصة 
بأشخاص آخرين كنت مختلًطا بهم مؤخرًا وربما تعرضوا 

.)COVID-19( لمرض

•  لن يسألك أبًدا عن حالة الهجرة.

•  االتصال بمخالطيك إلبالغهم بأنهم ربما يكونون قد 
تعرضوا لمرض )COVID-19( ويجب أن يحصلوا عىل 

االختبار. لن يتم إعطاء اسمك مطلًقا وسيتم الحفاظ 

عىل السرية.

•  التأكد من تخزين جميع المعلومات التي تم الحصول 
عليها بشكل آمن.

يرجى اإلجابة عىل أسئلة مقتفي أثر المخالطين بصدق — 

فهم موجودون لمساعدتك والحفاظ عىل سالمة اآلخرين. 

قد يقوم مقتفي أثر المخالطين بزيارتك في المنزل إذا لم 

يتمكن من الوصول إليك عبر الهاتف. سيكون لديه بطاقة 

هوية إلثبات أنه مقتفي أثر المخالطين. تفضل بزيارة 

TestandTrace.NYC لمزيد من المعلومات.

كيفية االستعداد للمكالمة

الخطوة 1.   اعرف متى قد تكون تسببت في 

)COVID-19( تعرض اآلخرين لمرض
اكتب هذه التواريخ حتى يتمكن مقتفي أثر المخالطين 

من المساعدة في الوصول إىل األشخاص اآلخرين 

الذين ربما تعرضوا للمرض.

)أ(    حاول أن تتذكر التاريخ الذي شعرت فيه بالمرض 
ألول مرة.

التاريخ الذي شعرت فيه بالمرض ألول مرة. 	

أو



 تاريخ ذهابك إىل موقع COVID Express للحصول 
عىل االختبار، إذا لم تكن قد شعرت بالمرض. 

______/_______/_____  

)ب(  اآلن، اكتب التاريخ الذي يسبق ذلك التاريخ بيومين.

______/_______/_____  

)ج(  ثم اكتب التاريخ الذي بدأت فيه باالنعزال عن 
اآلخرين.

______/_______/_____  

التواريخ بين )ب( و )ج(، شاملة هذين اليومين، هي 

األوقات التي قد يكون اآلخرون قد تعرضوا فيها 

.)COVID-19( لمرض

الخطوة 2.    اكتب قائمة باألشخاص الذين 
كنت مخالًطا لهم

اكتب قائمة بجميع األشخاص الذين قضيت وقًتا 

معهم في التواريخ بين )ب( و )ج(، شاملة هذين اليومين. 

ويشمل ذلك:

• األشخاص الذين تعيش معهم

•  األشخاص الذين كنت معهم في عالقة حميمة 
جسدية أو جنسية 

•  األشخاص الذين قدموا خدمات في منزلك إذا كانوا 
عىل بعد أقل من 6 أقدام منك لمدة 10 دقائق عىل األقل 

خالل فترة 24 ساعة.

• 	األشخاص	الذين	تعمل	معهم	إذا	كانوا	عىل	بعد	أقل	من	6	
أقدام	منك	لمدة	10	دقائق	عىل	األقل	خالل	فترة	24	ساعة.

• 	األشخاص	اآلخرين	الذين	كانوا	عىل	بعد	أقل	من	6	أقدام	
منك	لمدة	10	دقائق	عىل	األقل	خالل	فترة	24	ساعة.

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، فيمكنك إخبار 

األشخاص الموجودين في هذه القائمة عىل 

الفور أنه يجب عليهم الحصول عىل اختبار مرض 

)COVID-19( والبدء في االنعزال عن اآلخرين، إذا كنَت 
ال تجد حرجًا في القيام بذلك. سيتواصل مقتفي أثر 

المخالطين مع كل شخص لمساعدته عىل الحصول 

عل االختبار والحصول عىل الرعاية التي يحتاجها.



تدير مواقع COVID Express اختبارات تفاعل البلمرة 

المتسلسل )Polymerase Chain Reaction, PCR(، والتي 

تكتشف المادة الوراثية للفيروس الذي يسبب 

مرض )COVID-19(. اختبارات PCR دقيقة للغاية، حيث 

يمكنها اكتشاف الفيروس حتى لو كانت هناك 

كمية صغيرة منه فقط في أنظمة جسمك. ستكون 

معظم نتائج االختبارات متاحة في نفس يوم زيارتك 

لموقع COVID Express. سجل في MyChart عىل الرابط 

)epicmychart.nychhc.org/MyChart( حتى تتلقى نتائج 
اختبارك من خالل بوابة المريض في الوقت الفعلي. إذا 

لم تتمكن من الدخول إىل بوابة المريض، فسيقوم أحد 

موظفي العيادة باالتصال ليخبرك نتائجك أو يمكنك 

العودة إىل العيادة بعد يومين إىل ثالثة أيام عمل من 

االختبار للحصول عىل النتائج المطبوعة. 

ما يجب عليك فعله أثناء انتظارك 
نتائج اختبارك

أثناء انتظارك لنتائجك )وحتى بعد الحصول عليها(، 

يجب أن تستمر في:

•  البقاء في المنزل إذا كنت مريًضا: إذا كانت لديك 
أعراض، فابق في المنزل قدر اإلمكان وتجنب االتصال 

باآلخرين، وخاصة األشخاص الذين قد يكونون أكثر 

عرضة لإلصابة بمرض )COVID-19( بأعراض شديدة )بما 

في ذلك كبار السن وأي شخص يعاني من حاالت 

مرضية كامنة معينة(.

•  االلتزام بالتباعد الجسدي: ابَق عىل مسافة 6 أقدام 
من األشخاص الذين ال يسكنون معك في نفس المنزل.

•  ارتداء غطاء للوجه: احِم نفسك ومن حولك. تساعد 
 ،)COVID-19( أغطية الوجه عىل تقليل انتشار مرض

خاصة إذا كنت مريًضا ولست عىل دراية بذلك. 

•  التدرب عىل االلتزام بالنظافة الصحية لليدين: 
اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون أو استخدم 

معقم لليدين يحتوي عىل الكحول إذا لم يتوفر الماء 

والصابون؛ وُقم بتنظيف األسطح التي تلمسها بانتظام 

بشكل متكرر؛ وال تلمس وجهك بأيٍد غير مغسولة؛ 

وُقم بتغطية أنفك أو فمك عند السعال أو العطس 

باستخدام ذراعك وليس بيديك.



لمكالمتك  استعد 
الواردة من 

أحد مقتفي أثر 
وذلك  المخالطين، 
معلومات  بتدوين 

عن األشخاص الذين 
تخالطهم: 

اسم الشخص 

العنوان 

رقم الهاتف

 تاريخ آخر 
مخالطة

اسم الشخص 

العنوان 

رقم الهاتف

 تاريخ آخر 
مخالطة

اسم الشخص 

العنوان 

رقم الهاتف

 تاريخ آخر 
مخالطة



قد تقوم إدارة الصحة في NYC بتغيير 

التوصيات مع تطور الموقف.

اسم الشخص 

العنوان 

رقم الهاتف

 تاريخ آخر 
مخالطة
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 تاريخ آخر 
مخالطة

اسم الشخص 

العنوان 
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 تاريخ آخر 
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اسم الشخص 

العنوان 

رقم الهاتف

 تاريخ آخر 
مخالطة


