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 وتتخذُ . للغایة كبیرةٍ  بسرعةٍ  عالمیًا" 2 كوف سارس" كورونا فیروس انتشر
 نزلة مثل تماًما الحاالت، غالب في لطیفًا نھًجا ،"19 كوفید" تُسمَّى التي العدوى،

 من ولیس الزكام، أحیانًا أو المفاصل في وآالم وصداع وحمى سعال یصحبھا برد
 ال األحیان بعض وفي. والتذوق الشم حاسة في اضطرابات حدوث كذلك النادر
 حاالتٍ  في ولكن"). أعراض دون المرض مسار(" مرضیة أعراٍض  أيُّ  تظھر
 الخطر لھذا عرضة أكثر ُمعیَّنة فئاتٌ  وھناك. جسیمة أعراضٌ  ھناك تكون أخرى

 یتلقوا ولم سابقة خطیرة أمراٍض  من یعانون الذین األشخاص خاص بشكلٍ  وھم
 العدوى انتشار منع من بد ال وھنا. خاصة حمایةٍ  إلى یحتاجون وھؤالء. التطعیم
 .األمر ھذا في محوریة مساھمةً  والعزل الصحي الحجر ویساھم. سالسلھا وقطع

 الشخصیة والصحة السلوكیات حول مھمة معلوماتٌ 

 أو شقةٍ  في الصحيّ  الحجرُ  یحدث أن یجب الصحّي؟ الحجرُ  یحدث أین ►
 تختارُ  ما وغالبًا مكانیًا؛ حدوده تمییز یمكن بنایة من آخرٍ  جزءٍ  في

 مغادرتھا لك یجوز وال. ذلك لتنفیذ الخاصة شقتھم المصابین غالبیةُ 
 آلخر، حینٍ  ومن منفردًا لك، یُسمح ولكن الصحّي، الحجر أثناء

 بالمنزل الملحقة الخاصة، الحدیقة أو النافذة أو الشرفة إلى بالذھاب
 .جماعيّ  بشكلٍ  تُستخدم وال مباشرةً 

 والمعارف واألصدقاء األقارب من اطلب: الخارج من الدعم ►
 الحوائج وقضاء التسوق عملیة في المثال سبیل على المساعدة،

 المتاحة التطوعیة الخدمیة المساعدة عروض توجد كما. الضروریة
 عبر منھا الكثیر مع التواصل ویمكنك الوالیة، مستوى على بوفرة

 أو البلدیات تقدمھا التي الخدمات في الحال ھو كما ھاتفیًا أو اإلنترنت،
 .المحلیّة الصحة مكاتب

 الموظفون یظل أن یمكن: الصحة كتبم مع اتصال على البقاء ►
) Contact Tracing Team( المخالطین متابعة بفریق والموظفات

 الصحي، الحجر فترة طوال معكم اتصال على الصحة لمكتب التابع
 المقررة، باإلجراءات وااللتزام الصحیة حالتكم عن واالستعالم

 .عدةالمسا أو الدعم إلى احتیاجكم احتمال عن االستفسار وكذلك

 وتدوین یوم كل جسمك حرارة درجة قیاس نرجو: الصحة مراقبة ►
 في" 19 كوفید" اختبار بإجراء ویُنصح. المحتملة المرض أعراض

. األمر ھذا بإجراءات الصحة مكتب ویخبرك الصحي؛ الحجر بدایة
 فعلیك مرضیة، أعراًضا الحظت أو إیجابیة االختبار نتیجة جاءت فإن

 .الصحة مكتب مع الفور على التواصل

 الصحي، الحجر خالل الطبیة المساعدة إلى بحاجة كنت إذا ►
 لرابطة التابعة الطوارئ خدمة مع أو طبیبك أو طبیبتك مع فتواصل
 مع أو 116117 الھاتف رقم عبر بافاریا في الصحيّ  التأمین
 أنك االتصال خالل واذكر. الحاجة دعت إذا الطوارئ، طبیب
 مكتب إبالغ نرجو. صحيّ  حجرٍ  في الراھن الوقت في تمكثُ 

 .أیًضا الصحة

 الصحي بالحجر االلتزام

 حالة الماضیة األیام في وثیق بشكل خالطوا الذین األشخاص كافة على ینطبقُ 
 حكوميّ  أمرٍ  بموجب ملزمون ھم: یلي ما" 19 كوفید" كورونا بفیروس مصابة
 بعدوى یُصابوا لم أنھم معھا یتأكَّد التي الزمنیة المدة طیلة – الصحيّ  بالحجر
 .كورونا فیروس

 
دت  العام المرسوم في بذلك المرتبطة القواعد وكافةُ  الصحي بالحجر االلتزام معالمُ  ُحدِّ

 من الوقایة قانون تنفیذ بشأن والرعایة للصحة البافاریة الدولة وزارة عن الصادر
 .المعلومات ھذه مع منھ الصادر الجزء على تحصلون والذي ،)IfSG( العدوى

 
 حالةٍ  مع الوثیق التواصل على یامأ عشرة تنقضي عندما الصحي الحجر ینتھي
 أیة الصحي الحجر أثناء تظھر ولم 19 كوفید فیروس بعدوى إصابتھا تأكدت

 الحجر إنھاء أیًضا ویمكن. 19 كوفید فیروس لعدوى نمطیة مرضیة أعراٍض 
 ید على أجري الختبار سلبیة اختبار نتیجة توفرت إذا مبكًرا المنزلي الصحي
 أو PCR اختبار مثل النووي، الحمض اختبار( 7 قمر الیوم في مدربین أشخاص

 إلى السلبیة االختبار نتیجة إرسال بمجرد الحجر وینتھي). المستضدات اختبار
 مع الوثیق االختالط بعد یوًما 14 لمدة تنتبھ بأن یُنصح لكن. المختص الصحة مكتب
 غوإبال للمرض، أعراض ظھور احتمال إلى 19 كوفید بفیروس المصابة الحالة
 .ظھورھا حال الفور على بھا الصحة مكتب



 أثناء المھم من الصحّي؟ الحجر أثناء مراعاتُھ تجب الذي ما
 بالمنزل اآلخرین األسرة أفراد عن اإلمكان قدر االبتعاد الصحي الحجر

 :خاصة بصفة یعني ھذاو .بالمرض تشعر لم وإن حتى

 السكن في رفاقك مع التواصل حاالت قلِّل: اإلمكان قدر االلتقاء تقلیل ►
 تُختَزل أن ویجب. متر 1,5 عن تقلُ  ال فاصلة مسافةٍ  على وحافظ

 غطاء ارتداء الجمیع وعلي ممكن، وقتٍ  أقل إلى بینكم فیما اللقاءات
 ).الكمامة( واألنف الفم

 كساعي – كنالمس خارج من أشخاٍص  مع االحتكاك تفادي یجب كما ►
 أو األصدقاء أو الجیران أو التوصیل خدمة موظف أو البرید

 .المدخل أمام الطلبیات ترك اطلب. المعارف

 ینبغي. وحدك حجرةٍ  في النھار فترة وامكث منفصلةٍ  غرفةٍ  في نَمْ  ►
 زمنیًا منفصل بشكل والحمام المطبخ مثل المشتركة األماكن دخول

 جمیع تھویة تجب: مھم. مشترك لبشك الطعام وجبات تناول یتم وأال
 !جیدًا الغرف

 وتجب خاص؛ بشكل لألطفال كبیًرا تحدیًا الصحي الحجر یمثل ►
 المشورة الصحة مكتب یقدم. العمر مع یتالءم بشكل القواعد موائمة

 حتى یكون ما بأفضل الصحي الحجر ترتیب كیفیة عن للعائالت
 .معًا جیدٍ  بشكل الفترة ھذه والوالدان األطفال یتجاوز

 یُستخدم المطبخ أو المرحاض أو الحمام كان إذا: الجید التنظیف ►
 بعد جیدًا التالمس أسطح تنظیف من فالبد مشتركة، بصورةٍ 

 أما. المعتادة المنزلیة التنظیف مواد استخدام لھذا ویكفي. استخدامھا
 وتُغَسل تُبدَّل أن على صاحبھا، سوى یستخدمھا فال الخاصة المناشف
 مع والمالبس األواني مثل المنزلیة األمتعة تتقاسم وال .بانتظام

 .اآلخرین
 

 :19 كوفید فیروس حول المعلومات من المزید
 فیروس حاالت في الوالیة لحكومة التابع الساخن الخط

 089122220 كورونا

www.bayern.de :"عامة نظرةٌ  – كورونا فیروس "
www.stmgp.bayern.de/coronavirus، المعلومات صفحة 

 والرعایة للصحة الدولة بوزارة الخاصة
 

 ترجماتٍ  مع العزل عن العام المرسوم تجد
 اإللكترونيّ  موقعنا على ُمبسَّطة وشروحاتٍ  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ 
rechtsgrundlagen/#AV-Isolation 

 معرفتھ؟ اآلخرین والسكان األسرة على یجب الذي ما

 معك الخاضعون اآلخرون واألشخاص األقارب یكون أن ینبغي ►
 وینبغي. سابقة أمراٍض  من یعانون وال جیدة بصحةٍ  الصحي للحجر

 المعرضون واألشخاص السن، كبار الوقت ھذا في معھم یتواجد أال
 ضعف من یعانون من أو مزمنة، أمراٍض  من یعانون لكونھم للخطر

 .المناعي الجھاز في

 :األدنى الحد إلى باألشخاص االتصال وتقلیل عراض،لأل االنتباه ►
 آخر، بطریق بھ مباشر اتصال لدیھ أو واحد منزلٍ  في ُمخالط شخٍص  مع یعش من

 عدم من بالرغم اإلمكان قدر اآلخرین مع الجسدیة االتصاالت یقلل أن علیھ یجب
 19 بكوفید اإلصابة أعراض ظھور حال وفي. الصحي للحجر خضوعھ وجوب

 بقواعد الجمیع التزام من مفر ال: تنس وال. الفور على الصحة مكتب الغإب یجب
 !النظافة

 

 

 
 

  !الصحة موفور لكم نتمنى
 

 :المعلومات نشرة نسخة
 2021 الثاني تشرین/نوفمبر 2

 الصحیة النظافة قواعد أھمُ 

 بعنایة والعطس السعال ►
 أو اعطس ثم اآلخرین، عن وجھك وأدر اآلخرین عن ممكنة مسافة بأكبر ابتعد
 من تخلَّص ثم واحدة، لمرة االستخدام مندیل في أو الذراع مرفق في اسعل

 .ُمغلق قمامة كیس في الفور على المندیل

 الیدین نظافةُ  ►
 بالماء وبانتظام جیدًا یدیك اغسل. اآلخرین أیديّ  إمساك أو بالید المصافحة تجنب

 خاصةً  ثانیة، 30 إلى 20 عن تقل ال لمدة والصابون

 السعال، أو العطس أو األنف تنظیف بعد —
 األطعمة، تحضیر وقبل —
 ام،الطع تناول وقبل —
 المرحاض، استعمال وبعد —
 واضح، نحوٍ  على متسختین الیدان تبدو عندما دائًما —
 وبعده، اآلخرین مع التواصل وقبل —
 محیطھ في أو بالعدوى ُمصاب شخٍص  مع التواصل بعد خاصة —

 .المباشر

 في الجلد على والرقیقة الكحول على المحتویة الیدین تعقیم مواد استخدام یمكنك
ث حالة  مادة على المكتوبة التسمیة إلى ذلك أثناء وانتبھ. المرئيّ  غیر الیدین تلوُّ

 بشكلٍ  للفیروسات مضادة أو "محدود بشكل للفیروسات مضادة" بأنھا التعقیم
 ".للفیروسات مضادة" أو" بلس محدود
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