ماذا تفعل إذا تأكدت من إصابتك بمرض
( )COVID-19أو إذا كنت من مخالطي المصابين
يوضح المخطط االنسيابي المبين أدناه إرشادات عامة بشأن العزل والحجر الصحي.
الرجاء الرجوع إىل مدرستك أو جهة عملك للتح ّقق ،حيث قد يكون لديهما إرشادات مختلفة.
أثبت االختبار إصابتي بمرض (.)COVID-19

شخصا مصابًا بمرض ).(COVID-19
خالطت
ً

اعزل نفسك لمدة خمسة أيام كاملة ،بغض
1
النظر عما إذا كنت قد تلقيت اللقاح أم ال.

هل تلقيت اللقاح الكامل أو الجرعات المعزّزة
للوقاية من مرض ( ،)COVID-19أو هل ثَ ُب َتت إصابتك
4
يوما الماضية؟
بمرض ( )COVID-19خالل الـ ً 90

بعد اليوم الخامس ،هل تالشت
األعراض أو تحسنت؟

3

نعم

ال

ال تحتاج إىل
الحجر الصحي.

هل تلقيت اللقاح الكامل
للوقاية من مرض ()COVID-19؟

5

نعم

ال

يمكنك إنهاء
العزل إذا لم تكن
مصابًا بالحمى
لمدة  24ساعة دون
تناول أدوية ،وإذا
كنت قادرًا عىل
ارتداء قناع وجه
2
ُمحكم جيدًا.

استمر في
العزل إىل
أن تتحسن
األعراض ،وال
تُصاب بالحمى
لمدة  24ساعة
دون تناول أدوية.

نعم

هل مضى أقل من خمسة أشهر
عىل جرعتك من لقاحي  Pfizerأو
 ،Modernaأو أقل من شهرين عىل
جرعتك من لقاح Johnson & Johnson؟
نعم

ال تحتاج إىل
الحجر الصحي.

ال

يجب عىل األشخاص
الذين لم يتلقوا
أي لقاح االلتزام
بالحجر الصحي
6
لمدة خمسة أيام.

ال

يجب عليك االلتزام
بالحجر الصحي لمدة
7
خمسة أيام.

في اليوم العاشر ،ننصحك بارتداء قناع وجه ُمحكم جي ًدا أثناء تواجدك بالقرب من اآلخرين ،وعدم الذهاب إىل األماكن
العامة التي ال يمكنك ارتداء قناع للوجه فيها في جميع األوقات ،واالمتناع عن تناول الطعام بالقرب من اآلخرين ،وكذلك
عدم قضاء الوقت مع األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بمرض ( )COVID-19بأعراض شديدة.
 1اليوم األول هو اليوم الذي يلي بدء ظهور األعراض أو تاريخ ثبوت إصابتك بالمرض.
 2إذا أجريت اختبار ( )COVID-19آخر في اليوم الخامس وكانت النتيجة سلبية ،فيمكنك إنهاء العزل وااللتزام بارتداء قناع وجه ُمحكم جيدًا أثناء تواجدك بالقرب من اآلخرين لمدة
خمسة أيام .أما إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فاستمر في العزل لمدة خمسة أيام أخرى.
 3المخالط هو أي شخص كان عىل بُعد  6أقدام من شخص مصاب بمرض ( )COVID-19لمدة  15دقيقة عىل األقل خالل فترة  24ساعة (حتى لو كان يرتدي قناعًا للوجه) .وقد يكون
الشخص ُمصابًا بمرض ( )COVID-19قبل يومين من بدء ظهور األعراض عليه (أو في حالة عدم ظهور أي أعراض ،قبل يومين من ثبوت إصابته بالمرض).
 4اللقاح الكامل يعني مرور أسبوعين عىل األقل عىل جرعة لقاح  Johnson & Johnsonأو الجرعة الثانية من لقاحي  Pfizerأو .Moderna
عاما ،والذين أكملوا سلسلة لقاح ( )COVID-19األولية قبل أسبوعين عىل األقل ،إىل الحجر الصحي ألنهم غير مؤهلين للحصول
 5ال يحتاج األطفال ،الذين تتراوح أعمارهم بين  5إىل ً 11
عىل جرعة مع ّززة.
 6اليوم األول هو اليوم الذي يلي آخر مخالطة بشخص مصاب بمرض (.)COVID-19
 7تتوفر الجرعات المع ّززة لألشخاص الذين تلقوا اللقاح الكامل .للحصول عىل المزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .nyc.gov/covidvaccine

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .on.nyc.gov/quarantine-isolation
قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف2.4.22 .
Arabic

