واجب العزل :معلومات لألشخاص الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية (العدوى بفيروس كورونا "سارس كوف )"2
مريض ،لكن هذا يعني
جاءت نتيجة اختبارك بفيروس كورونا "سارس كوف  "2إيجابية .وال يعني هذا الضرورة أنك تشعر بأنك
ٌ
أنه بإمكانك عدوى اآلخرين.
ومطلوب منك اآلن المشاركة في المساعدة وتحمل المسؤولية.
يجب عليك العمل 1على عدم عدوى اآلخرين .لهذا يجب عليك عزل نفسك على الفور بعد االختبار (الخضوع للعزل/الحجر
الصحي).
وعليك اآلن الواجبات التالية:
➢ يجب عليك البقاء في شقتك أو مسكنك ،ويُسمح لك بالتواجد منفردًا في الحديقة أو الشرفة أو البلكونة التابعة لها.
➢ ال يجوز لك مغادرة شقتك أو مسكنك إال عند التوجه إلجراء االختبار أو بعد الحصول على موافقة ُمسبقة من مكتب
الصحة.
➢ إذا كنت تعيش مع آخرين في نفس المنزل (مثل األسرة أو السكن الجماعي المشترك) وحدث بينك وبينهم اتصال مباشر
في اليومين األخيرين:
o

يجب عليك أن تخبرهم على الفور بنتيجة اختبارك اإليجابية وأن تقول لهم بأنه يجب عليهم عزل أنفسهم أيضًا .يمكن
أن يصدر مكتب الصحة استثناءات من العزل لألشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل وكانوا قد تعرضوا لإلصابة
بفيروس كورونا قبل ستة شهور على أقصى تقدير.

o

يجب عليك االبتعاد عن االقتراب الشخصي بأفراد األسرة معك في نفس المنزل .ويمكن تطبيق هذا في الشقة المشتركة
من خالل "الفصل الزماني" (على سبيل المثال عبر تناول الطعام بشكل متتابع وليس بشكل مشترك) وكذلك "الفصل
المكاني" (على سبيل المثال من خالل التواجد في غرف منفصلة).

➢ ال يجوز لك استقبال الزيارات من أشخاص ليسوا من بين أفراد المنزل.
➢ إذا جاءت نتيجة اختبار المستضدات السريع الخاص بك إيجابية ،فيجب أن تتأكد من خالل إجراء اختبار  PCRمن نتيجة
اختبارك .ويمكن أن يتم هذا عند طبيب مقيم أو الجهة المقدمة لخدمات االختبارات .وفي حاالت نادرة تحدث حاالت تُعرف
باسم "الحاالت اإليجابية الخاطئة" .وهنا يمنحك اختبار  PCRالمزيد من األمان والتأكيد .قم عند الضرورة بتفعيل تطبيق
التحذير من كورونا (.)Corona-Warn-App
➢ نرجو إبالغ رب العمل لديك أنك ُمصابٌ بفيروس كورونا .يمكنك العمل من المنزل إن كان هذا ممك ًنا وكنت ال تشعر
بالمرض .فإن لم يكن هذا ممكنًا فقد تكون هناك إمكانية الحصول على تعويض .وتجدون على صفحة اإلنترنت الخاص
بمديرية والية ساكسونيا ( )www.lds.sachsen.deالمزيد من المعلومات بهذا الشأن.
➢ يجب عليك التواصل مع مكتب الصحة وإبالغه بنتيجة االختبار اإليجابية .ويجب عليك إبالغ مكتب الصحة بما يلي:
o

اسمك ،عنوان البريد العادي وعند الضرورة البريد اإللكتروني وكذلك رقم الهاتف

o

اسم أفراد األسرة لديك وغيرهم من األشخاص ال ُمخالطين لك بشكل مباشر .وهم بشكل خاص األشخاص الذين
حدث لك اتصال معهم في آخر يومين قبل إجراء االختبار أو ظهور األعراض ،وذلك إذا
▪ إذا استمر االتصال الوثيق ألكثر من  10دقائق أو
▪ كان بمسافة تباعد أقل من  1,5متر ولم يكن الشخصان يرتديان غطاء الفم واألنف (الكمامة)
▪ كنت قد تواجدت مع الشخص في غرفة سيئة التهوية

o

كان نوع االختبار (اختبار المستضدات السريع أو اختبار )PCR

نرجو االطالع على صفحة اإلنترنت في دائرتك أو المدينة الحضرية التي تقيم بها لمعرفة النماذج وبيانات االتصال
المتوفرة لك لإلبالغ .نرجو استخدامها!
➢ يجب عليك إبالغ األشخاص ال ُمخالطين اآلخرين المباشرين لك خارج منزلك بنتيجة اختبارك اإليجابية وإبالغ مكتب
الصحة ببيانات االتصال بهم .نرجو تنبيه المخالطين لك بأن عليهم االنتباه إلى إمكانية ظهور أعراض اإلصابة لديهم
وبالتالي يجب عليهم تقليل اتصاالتهم باآلخرين من باب الوقاية .إذا كان المخالطون سيتم استثنائهم من العزل بسبب تلقيهم
التطع يم بشكل كامل أو حدوث العدوى بالفيروس لديهم في وقت سابق ،فيجب إبالغ مكتب الصحة بهذا األمر .ويصدر
مكتب الصحة قرار االستثناء من العزل.
مريض :نرجو إبالغ مكتب الصحة وطلب المساعدة الطبية عند الضرورة (عليك أن تخبر بأن نتيجة
➢ إذا كنت تشعر بانك
ٌ
اختبارك إيجابية).
1وﻓﻖ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻌﺎم ﺑﺷﺄن ﻋزل اﻟ ُﻣﺧﺎﻟطﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن واﻟ ُﻣﺷﺗﺑﮫ ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﮭم واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎرھم ﻟﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة أو
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛم ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺎ اﻟﺣرة / -اﻧظر اﻟﺑواﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ھﻧﺎك

➢ نرجو أن تدون في مفكرة يومية األعراض المرضية التي تظهر عليك .ويمكن أن يمثل هذا أهمية في تحديد نهاية العزل.
متى ينتهي واجب العزل؟
➢ بعد اختبار المستضدات اإليجابي السريع :إذا جاءت نتيجة اختبار  PCRالتالي له سلبية ينتهي العزل بمجرد معرفتك
بنتيجة االختبار .وينطبق األمر نفسه على األقارب معك في نفسك المنزل .ويجب عليك إبالغ مكتب الصحة بهذا على
الفور .ولك الحق في الحصول على تأكيد كتابي أو إلكتروني بنتيجة االختبار السلبية.
➢ وينتهي عزلك بعد  14يو ًما من أول ثبوت للفيروس (االختبار) أو من ظهور األعراض .ويمكن لمكتب الصحة أن يصدر
مغايرا أو يأمر عند الضرورة بإجراء اختبار جديد في نهاية مهلة الـ  14يو ًما.
قرارا
ً
ً
➢ وينتهي عزل األقارب معك في نفسك المنزل (ال ُمخالطين المباشرين) أيضًا بعد  14يو ًما ما لم تظهر عليهم أعراض
اإلصابة .وقد يجب على األقارب معك في نفسك المنزل الخضوع للعزل لفترة أطول منك .فمن المحتمل أن يكونوا قد
متأخرا.
تعرضوا لإلصابة منك ،لكن األعراض لم تظهر عليهم إال
ً
تجدون في صفحة اإلنترنت الخاصة بدائرتك أو المدينة الحضرية لك وفي الموقع اإللكتروني www.coronavirus.sachsen.de

المزيد من المعلومات عن فيروس كورونا وعن إمكانيات الدعم والمساعدة المتوفرة.
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