
 

 

إرشادات الوقاية والمتابعة للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة 

 صابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلي اإل

 تعليمات الشخص الخاضع للعزل المنزلي

 ط مباشر مع إلحاالت إلمؤكدةل تاري    خ آخر إخت يوم عىل إألقل من 41إالرشادإت إلتالية يتم تنفيذها لمدة 

 ي إلمقررة
ة إلعزل إلذإتر ل طوإل فتر ز إم بعدم إلخروج من إلمتز ز  .عليك إاللتر

 ل، كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة إلتهوية، وتجنب جميع إلزيارإت ز  .خصص مكان منعزل بالمتز

  ىل مكان آخر وإلتأكد من أن إلمخصص للعزل ؤنتقال من إلمكان تجنب إألنشطة مع إلحد من إال

كة )مثل إلمطا  .مع ؤبقاء إلنوإفذ مفتوحةجيدة إلتهوية  (بخ وإلحماماتإلمساحة إلمشتر

 ي من إألم يقوم برعايتك من إألفضل أن
 .رإض إلمزمنةفرد من أفرإد إألشة يتمتع بصحة جيدة وال يعاتز

  إلمخالطة، وإلتخلص منها بعد إالستخدإم بوضعها يجب عليك إرتدإء كمامة تناسب إلوجه خاصة عند

ي سلة إلمهملتلقه وإدإخل كيس يتم غ
 .لقائه فز

 ( ي يتم لمسها باستخدإم موإد مطهرة
 411مخفف بمقدإر إلكلور مثل إلإألهتمام بتطهتر إألسطح إلتر

ز  5 إىلملىلي يضاف  كة، إلكمبيوتر أجهزة ( مثل% 1.5لتر ماء للكلور تركتر  إألبوإب، مقابض إلمشتر

لية، إلهوإتف ز إت إلمتز ز ورة مع إلرسير بجانب إلطاوالت  إلحمام، تجهتر  أثناء مطاطية قفازإت إرتدإء ضز

 .إلتنظيف

   ي ثم تخلص منه بوضعه دإخل كيس يتم غلقه
أثناء إلعطس أو إلكحة، غط إألنف وإلفم بمنديل ورفر

ي سلة إلمهم
 .وإغسل يديك فورإ بالماء وإلصابون لتوإلقائه فز

  ثانية عىل إألقل أو قم بتنظيف يديك بمطهر كحوىلي  01ء وإلصابون لمدة غسل إليدين باستمرإر بالما. 

  .لية مثل إألكوإب و إألطباق وإلمناشف ز  قم بتخصيص إألدوإت إلمتز

 متر  0، وتناول وجبات إلطعام بشكل منفصل عن أفرإد إألشة، وإلحفاظ عىل مسافة قم بارتدإء إلكمامة

 .شةد إأل عىل إألقل من أفرإ

  ي إحرص عىل إلرإحة، وحافظ ع
 .متوإزنىل نظام غذإت 

  ب إلماء إلفاتر بدال وبات إلباردة إشر  .من إلمرسر

  تستخدم مضادإت حيوية دون إستشارة إلطبيبال. 

  ساعات 8رإقب درجة حرإرتك كل. 

  سترسر إلطبيب أو إتصل بالخط شة إمن إفرإد إأل  ؤذإ حدث أي عرض من إألعرإض إلتالية لك أو  ؤىلي فرد

ة:  105 إلساخن  مباشر

ي إلتنفس .4
ي ذلك زيادة ضيق إلصدر وإال  صعوبة فز

 .(نشطةإأل ختناق وضيق إلتنفس بعد )بما فز

 .كحة .0

 .إرتفاع درجة حرإرة إلجسم .3

 حافظ عذإ إستدىع إأل ؤ ، ت إلعامة ىل إرتدإء إلكمامة وتجنب إلموإصل مر إلتوجه ؤىل إلمستشفز

 .مكانإل وإلمزدحمة قدر 

 



 

 

 

 األسرة أفراد باقي تعليمات
 

 ي  لعزلل لخاضعإ لشخصإ غرفة غير غرفة في ءلبقاإ ةسرإأل إدفرأ على يجب
ر قد لمنزلىإ إلذإتر

ين بعد عىل وإلبقاء نمكاإال ي  إألقل عىل متر
ورة حالة فز  إالختلط.  ضز

 ي  على يجب
 .متاحا لكذ نكا ؤذإ منفصل محماو مللنو منفصلة غرفة إمستخدإ ةسرإأل إدفرأ بافر

 للمنزإ في إليكونو ساسيةأ حاجة لهم ليس لذينإ وإرلزإ منع. 

 دخول عند إلمثال سبيل عىل) إلمعزول إلشخص من بالقرب تكون عندما إلطبية إلكمامة بارتدإء قم 

ي سلة وإلقائها مغلق كيس دإخل بوضعها إالستخدإم بعد منها وإلتخلص(. غرفته
 إلمهملت.  فز

 ي  بمنديل وإلفم إألنف غط أو إلكحة، إلعطس أثناء
 مغلق كيس دإخل بوضعه منه تخلص ثم ورفر

ي سلة وإلقائه
 .فورإ يديك وإغسل إلمهملت فز

 إألقل.  عىل ثانية 01 لمدة وإلصابون بالماء باستمرإر إليدين غسل 

 ز  لمس تجنب  .مغسولة غتر  بأيدي وإلفم وإألنف إلعير

 لية إألدوإت مشاركة عدم ز  إلملبس أو إلفرإش أو إلمناشف أو إألكوإب أو إألطباق مثل إلشخصية إلمتز

ورة مع وإلصابون بالماء جيدإ غسلها يجب إألدوإت هذه إستخدإم وبعد إلمعزول إلشخص مع  ضز

 .إلغسل إثناء مطاطية قفازإت إرتدإء

 ي  إألسطح جميع تنظيف
إ لمسها يتم إلتر كة،إلكمبيوتر  أجهزة مثل كثتر  إلهوإتف إألبوإب، مقابض إلمشتر

لية، ز إت إلمتز ز ورة مع إلرسير بجانب إلطاوالت  إلحمام، تجهتر  . مطاطية قفازإت إرتدإء ضز

 جيدة.  تهوية بها للمنزإ في  لمشتركةإ تلمساحاإ أن من لتأكدإ 

 ي  إلقامة وقت وتقليل وإلتجمعات قدر إالمكان إالختلط تجنب
 وقت أقرص إلمزدحمة إألماكن فز

 .ممكن

 

 


