
 

 

 
 
 
 
 

 

نشرة المعلومات الهامة الخاصة بفيروس كورونا لألشخاص المصابين بمرض 
 ).فيروس كورونا( 19- كوفيد

 
  2020آذار من عام / مارس 12بتاريخ 

 
ً (إيجابية ) 19-كوفيدمرض (فيروس كورونا إذا جاءت نتيجة االختبار للكشف عن   :فسوف ينطبق عليك ما يلي ،)أي أنك مصابا

 
 

  :هام
 

  2يوماً، ولن يتنهي هذا العزل بعد أخذ عدد  14لمدة في أي حال من األحوال، يجب عليك االلتزام بالعزل المحلي الصارم 
 .عينة على شكل لطخة في نهاية هذه الفترة

 
 منك بذلك األمر الرجاء كذلك إخبار األشخاص القريبين: 

  
   أولئك هم األشخاص الذين كانوا في حالة اتصال بك لمدة يومين قبل ظهور األعراض

 
 يوماً من آخر اتصال  14هم األشخاص الذين يجب أن يدخلوا بالحال في العزل المحلي لمدة ): 1الفئة (األشخاص القريبين

  .معهم
 

  مرتب غيرالعزل المحلي ): 2الفئة (المزيد من األشخاص الذين في دائرة اتصال بعيدة. 
 

 الرجاء إعادة توجيه هذا الرابط www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene! 
 

 
  :مجموعات تحذيرية -") العالية"خطر اإلصابة بالعدوى من الدرجة ( Iاألشخاص في دائرة االتصال 

  
  دقيقة على األقل، على سبيل المثال أثناء  15األشخاص الذين هم في دائة اتصال وجهاً لوجه بشكل متكرر لمدة

 .يتضمن هذه على سبيل المثال األشخاص من المجتمعات في نفس العائلة. المحادثة
 

  لمدة ) ى نفس الطاولةكالمحادثات، وتناول الوجبات عل(كل شخص يعمل في إطار العمل، أو في أوقات الفراغ لديهم
  .متر 1.5مع مسافة ال تقل عن . دقيقة على األقل 15

 
 األشخاص الذين لديهم إفرازات أو سوائل ضمن دائرة االتصال المباشر.  
 

  :أشياء عامة
  

  .تواليت منفصل، فاستخدمه/ على أن يتم استخدام مرحاض.الرجاء إبقاء نفسك بعيداً عن بقية أفراد األسرة
  

فالرجاء تنظيم الرعاية األسرية إذا كان ذلك ممكناً حتى ال يدخل أحد البالغين أو : الواضح أن المصاب هو طفل صغيرإذا كان من 
  .األقارب ضمن دائرة االتصال القريب

  
، وتطهير األسطح ومقابض المناديل عند السعال والعطسبشكل جيد، وااللتزام باستخدام  نظافة اليديننحن نطلب منك التأكد من 

  ).المطهراتعندما تتوفر (اليد بشكل دوري 
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  :إرسال قائمة بالمتصلين
لمزيد من ( 1يمكنك مساعدتنا كثيراً إذا قمت بإرسال قائمة باألشخاص الذين يدخلون ضمن دائرة االتصال المباشر لديك من الفئة 

، في أقرب )www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene: المعلومات، الرجاء اإلطالع على موقع
الرجاء تقدم . يوم من ظهور األعراض 2األشخاص الذين تم التواصل معهم قبل مرور  فرصة، يمكنك االتصال بنا لإلخبار عن

مة على البريد اسمك، وعنوانك بريدك اإللكتروني، ومكان اإلقامة، ورقم الهاتف، إذا كان معلومات، وارسل القائ
  .infektionsermittlung@lra-m.bayern.de:اإللكتروني

 
   :تعبئة بيانات دفتر اليوميات

 
يتاح دفتر اليوميات هذه ويمكن . الرجاء قياس درجة حرارتك مرتين في اليوم، وكتابة دفتر اليوميات الخاص بمعهد روبرت كوخ

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar-تنزيله من موقع 
.tiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktpersonen.html.  
 

باإلرسال (يوماً  14الرجاء إرسال هذا إلى إدارة الصحة عن طريق البريد اإللكتروني في نهاية فترة العزل المحلية التي تستغرق 
  ).gesundheitswesen@lra-m.bayern.deعلى 

 
   :اإلجراء الخاص باألعراض

 
و اإلرهاق، أو أوجاع الجسم، أو الحمى، أو األلم مثل التهاب الحلق، أو الكحة، أو سيالن اآلنف، أ( األعراضإذا كنت تعاني من 

- مرض كوفيد(، فاتصل بطبيب األسرة مقدماً واخبره بأن قد يكون لديك حالة موجبة من اإلصابة بفيروس كورونا )عند التفس
 .الذي خضعت الختباره) 19

 
لى الطبيب العام الممارس، اتصل بخدمة إذا كان من غير الممكن الوصول إ. سيبدأ الطيب في اتخاذ إجراءات العالج المالئمة

 .، إذا كانت األعراض حادة112الرقم  و طبيب الطواريء علىأ،  117 116الطواريء الطبية على الرقم
  

  !112، الرجاء االتصال بالرقم أو قصور شديد في التنفس/ بحمي عالية للغاية، و إذا كانت األعراض على شكل اإلصابة
  

  :روابط إضافية
www.landkreis-muenchen.de/coronavirus  
www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html  
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html  
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnah-
men.html  
www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html  
 
 
 

 


