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 سلبية )أو "لم يُكتشف الفيروس"(، فتعرف فيما يلي على كيفية متابعة صحتك وحماية اآلخرين:  19-إذا كانت نتيجة اختبارك لفيروس كوفيد 

 

 ؟ 19-هل كنت على مقربة من أي شخص مصاب بفيروس كوفيد
 تعتني بهذا الشخص أو قضيت وقتًا على مقربة منه مؤخًرا: أو كنت  19-إذا كنت تعيش مع شخص تم تشخيص إصابته بفيروس كوفيد 

 

 اتخذ االحتياطات 
 ابدأ في ارتداء الكمامة بمجرد أن تكتشف أنك تعرضت للفيروس.  •

 . 19-بعد تعرضك األخير لشخص مصاب بفيروس كوفيد أيام 10استمر في ارتداء الكمامة لمدة  •

 على األقل من التعرض األخير للفيروس.  أيام كاملة 5ربما تكون قد أجريت االختبار مبكًرا جًدا. أجِر اختباًرا آخر بعد  •

(:  TDHراجع إرشادات العزل وما بعد التعرض للفيروس الخاصة بإدارة الصحة بوالية تينيسي ) •
QuarantineRelease.pdf-coronavirus/Isolation-https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel 

 

 تابع حالتك الصحية 

خالل األيام العشرة التالية لليوم األخير الذي كنت فيه مخالًطا للشخص    ألعراض الحمى والسعال والتهاب الحلق واالحتقان وضيق التنفسانتبه  •
 . 19-. إذا ظهرت عليك أعراض المرض، ابَق في المنزل، ألنك قد تكون مصابًا بفيروس كوفيد19-المصاب بفيروس كوفيد

 

 هل أنت مريض؟  
طعم أو الرائحة، أو الحمى، أو القشعريرة، أو احتقان األنف أو سيالنها، أو إذا كنت تعاني من أعراض جديدة مثل السعال، أو صعوبة التنفس، أو فقدان ال

 الغثيان/القيء، أو اإلسهال، أو التهاب الحلق، أو الصداع، أو األلم العضلي، أو اإلجهاد: 
 

 اعزل نفسك 

 يجب أن تعزل نفسك بكل صرامة في المنزل.  •

نزل البقاء ابَق في غرفة محددة بعيًدا عن األشخاص اآلخرين في منزلك قدر اإلمكان. استخدم حماًما منفصالً، إذا كان ذلك ممكنًا. يمكن ألفراد الم  •
 في مكان منفصل عنك للتقليل من خطر التعرض للفيروس، إذا كان ذلك ممكنًا.

 تابع حالتك الصحية  

 فظ على رطوبة جسمك. احصل على قسط وافر من الراحة وحا •

 إذا لزم األمر، تناول األدوية المتاحة دون وصفة طبية لتقليل الحمى أو تخفيف حدة األعراض.  •

 إذا ساءت أعراضك واحتجَت إلى الحصول على رعاية صحية، فاتصل قبل ذهابك وأخبر مقدم الرعاية الصحية باألعراض التي تعاني منها.  •
 

 ... 19-أي شخص مصاب بفيروس كوفيدخالط ت لمتكن مريًضا و لمإذا 
 نفسك واآلخرين  احم  

 في مقاطعتك أسبوعيًا.  بالمجتمعات  19-مستويات انتشار فيروس كوفيداطلع على  •

 أو استخدم معقم يدين كحولي عندما ال يتوفر الماء والصابون.  ، ثانية على األقل 20مستمر بالماء والصابون لمدة اغسل يديك بشكل  •

 قم بتنظيف وتطهير األشياء واألسطح بانتظام، بما في ذلك هاتفك. •

 قُم بتغطية السعال أو العطس بمرفقك أو بمنديل.   •
 

أو   www.tn.gov/health/cedep/ncovيرجى مراجعة الرابط   قد تتغير اإلرشادات إذا تعرفنا على المزيد عن المرض. : تعرف على المزيد
ncov-www.cdc.gov/coronavirus/2019  19- للحصول على أحدث اإلرشادات حول كوفيد . 

 

( أو بالبريد 615)  770- 6940عبر الهاتف على الرقم   19-تواصل مع فريق دعم المجتمع والحاالت المصابة بفيروس كوفيد  هل لديك أسئلة؟

 . COVID19.Info@tn.govتروني على اإللك
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