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 كتيب عن فيروس كورونا
 )فيروس كورونا( 19معلومات هامة لألشخاص المصابين بمرض كوفيد 

 

 2020مارس عام  25بتاريخ 
 

 :، فسوف ينطبق التالي(19كوفيد نتيجة الفحص التي قمتها إيجابية تؤكد إصابتك بفيروس كورونا )مرض إذا كانت 
 

 

 هام
يوماً، ولن يجوز لك الخروج من العزل إال  14يجب عليك االلتزام بالعزل المنزلي األكثر صرامة لمدة ال تقل عن في كل األحوال، 

 .ساعة على األقل وطلب النصح من الطبيب 48بعد التأكد من خلوك من األعراض بعد هذه المدة لفترة 
 

   لك بهذا األمر: المقريينجاء إخبار األشخاص 
 .يوم( من ظهور األعراض 2األشخاص الذين تعاملت معهم قبل يومان )

 

  يوماً من أخر تعامل  14(: يحب أن يكون أولئك األشخاص الدخول في العزل المنزلي فوراً لمدة 1األشخاص المقربين )الفئة
 .معاك

 

  (: ال يجب ترتيب العزل المنزلي2األشخاص األكثر بعداً عنك )الفئة. 
 
 يمكن العثور على معلومات حول األشخاص المصابين واألشخاص في دائرة التعامل  

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

 
 :التالي( إيجابية، فسوف ينطبق 19إذا كانت نتيجة الفحص لفيروس كورونا )مرض كوفيد 

 
 مجموعات تجريبية: -)أصحاب المخاطرة "العالية" بالتعرض لإلصابة(  1األشخاص في دائرة التعامل من الفئة 

 

  دقيقة على األقل، كأن يكون ذلك خالل جزء من المحادثة.  15األشخاص الذين هم في دائرة التعامل التراكمي وجهاً لوجه لمدة
 .من المجتمعات في نفس المنزل B فئةة تتضمن مثالً أشخاص من الئوهذه الف

 

  وقت خالل الوظيفة )العمل( أو وقت في الترفيه )كالمناقشات، وتناول الوجبات على طاولة واحدة( لمدة ال  معكأي شخص قضى
 .متر )أي متر ونصف( 1.5دقيقة مع مسافة تقل عن  15تقل عن 

 

  الجسماألشخاص في دائرة التعامل مع وجود إفرازات أو سوائل. 
 

 :عام
 

 .. في حال وجود غرفة نوم مستقلة/ مرحاض مستقل، فالرجاء استخدامهمابنفسك عن بقية أفراد األسرةالرجاء التباعد 
 
 

و هفي حالة إثبات أن الشخص المصاب هو طفل صغير: فإذا أمكن، الرجاء تنسيق أمر الرعاية األسرية حتى يصبح شخص بالغ واحد فقط 
 .،على أن ال تتم الرعاية من قبل األخ )األخت(دائرة التعامل القريبةالذي يراعيه في 

 
طح ومقابض والقيام بتظهير األس العطس والسعالبالتعليمات المعتادة المتبعة عند  وااللتزامبشكل جيد،  بنظافة اليديننحن نطلب منكم االهتمام 

 .(المطهراتاألبواب بشكل دوري )عندما تتوفر 
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 :ت المذكرة اليوميةتعبئة بيانا
 

الرجاء قياس درجة حرارتك بمعدل مرتين في اليوم وتعبئة المذكرة اليومية الصادرة من معهد روبرت كوخ. تتوافر المفكرة هنا ويمكن 
 تنزيلها من الموقع

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktperso-
nen.html.  

 
 

يوماً على البريد اإللكتروني  14الرجاء إرسال هذه المفكرة اليومية إدارة الصحة  في نهاية فترة العزل المنزلي التي تستغرق 
(m.bayern.de-gesundheitswesen@lra) 
 
 

 :إجراءات خاصة باألعراض
 

باآلالم الجسد، أو الحمى أو الم وضيق بالتنفس(، فاتصل إذا كانت لديك أي أعراض )كالتهاب الحلق، أو السعال أو سيالن اآلنف، أو الشعور 
.(19بطيب أسرتك بشكل مسبق وإخباره بأن حالتك إيجابية تدل على اإلصابة بفيروس كورونا )مرض كوفيد   

 
 

 سيبدأ طبيب األسرة في بدء إجراءات العالج المنتاسبة. إذا كان  يتعذر الوصول إلى الطبيب الممارس العام، فاتصل بخدمة الطوارئ الطبية
 .إذا كانت األعراض حادة 112على الرقم  الطوارئطبيب ، أو 116117على الرقم 

 
 !112نفس، الرجاء االتصال بالرقم إذا كانت األعراض تتمثل في حمى شديدة للغاية، و/ أو ضيق بالت

 
 

 ارتباطات إضافية
www.landkreis-muenchen.de/coronavirus  
http://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfoh-
lene_Schutzma%C3%9Fnahmen.html 
http://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
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