
دت إصابته بمرض كوفيد 
ّ
 19-معلومات إلى من تأك

 فاستمانالند يخص هذا النص 

كوفيد سببها  سارية  بعدوى  ُمصاب  أنك  تحليلك  نتيجة  من  يتبين  اآلخرين. 19-عندما  إلى  العدوى  تنقل  كيال  البيت  في  تبقى  أن  املهم  فمن   ، 

عِدية. وترى فيما يلي ما الذي يجب عليك أن تفعله.
ُ
 أن تلتزم بقانون الحماية من األمراض امل

ً
 كما يجب عليك أيضا

 للعدوى؟
ً
 إلى متى أبقى ناقال

 للعدوى ملدة 
ً
عتبر ناقال

ُ
 من بدء ظهور األعراض. وبعد ُمض ي    7أنت ت

ً
اب بارتفاع  كونك غير ُمص  معأيام على بدء مرضك    7أيام على األقل اعتبارا

 حتى وإن كنت بعد   معدرجة الحرارة ملدة يومين 
ً
 للعدوى. ويسري ذلك أيضا

ً
عتبر ناقال

ُ
ن عام، فإنك ال تعود ت أيام من إصابتك   7شعورك بتحسُّ

 باملرض ال تزال توجد لديك أعراض مثل السعال القصير الجاف املستمر وتدهور حاستي الذوق والشّم. 

 للعدوى بعد ُمض ي 
ً
عتبر ناقال

ُ
أيام على  7إذا لم تكن لديك أعراض عند إجراء االختبار ولم تظهر لديك أعراض خالل األسبوع التالي، فال تعود ت

 إجراء االختبار.

أو تسكن في دار املسنين، فإن طبيبك سوف يعطيك الجواب عن تقييم طول فترة   19- ن كنت قد تلّقيت العالج في املستشفى بسبب كوفيدإ

 للعدوى.  
ً
 للعدوى لفترة طويلة. وفي هذه  و كونك ناقال

ً
، فقد تكون ناقال

ً
 مثال

ً
 كيميائيا

ً
 بسبب أنك تتلقى عالجا

ً
 جدا

ً
إذا كان جهازك املناعي ضعيفا

 للعدوى ملدة ا
ً
عتبر ناقال

ُ
 من ظهور أول َعَرض. اتصل بطبيبك إذا كنت غير متأكد. 3لحالة ت

ً
 أسابيع على األقل اعتبارا

 للعدوى أم ال، فيمكنك االتصال بالرقم 
ً
 مما إذا كنت ناقال

ً
 ، للحصول على استشارة.1، خيار الزّر رقم  021-17 30 00إذا لم تكن متأكدا

ُيبّين بقايا من الفيروس حتى فترة    أاليجب    ملعرفة أنك غير ُمصاب، إذ إن االختبار قد 
ً
 جديدا

ً
   6ُتجري اختبارا

ً
أشهر من دون أن تكون ناقال

 للعدوى.

 للعدوى:
ً
 يجب عليك اتباع البنود التالية خالل الفترة التي تكون فيها ناقال

 ملدرسةال تذهب إلى العمل أو ا •

تجّنْب مقابلة اآلخرين سوى أولئك الذين تسكن معهم. حاِوْل أن ُتحافظ على مسافة مع األشخاص الذين تسكن معهم )متر واحد  •

  على األقل، وحّبذا متران(. وُيستثنى من ذلك األطفال الذين تتحّمل مسؤولية األبّوة أو األمومة عليهم؛ إذ إن احتياج األطفال للُقْرب 

 حافظة على مسافة.أهّم من امل

o .ابَق وحدك في غرفة مستقلة بك 

o .ال تتناول الطعام مع اآلخرين 

o  .ال تتشارك مع أحد في الحّمام، إن أمكن ذلك 

 اّتِبْع روتينات نظافة خاصة.  •

o  .على غسل يديك مرات عديدة 
ً
 احرْص جيدا

o  .استعِمْل منشفة خاصة بك 

o .ْم األسطح التي يجري مسكها في أغلب األحيان في البيت، مثل صنابير املياه ومقابض األبواب /عّقِ
ْ
ف ِ

ّ
 نظ

o .ال تشرب من كأس املاء نفسها أو تستعمل أدوات الطعام التي يستعملها شخص آخر 
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o .في ثنية ذراعك أو في منديل 
ً
 اعطْس/اسُعْل دائما

 املواصالت العامة. ال تتسّوْق في املتاجر، وال تركْب وسائل  •

 عندما تطلب الرعاية. 19- أخِبْر موظفي الرعاية الطبية أنك ُمصاب بكوفيد •

عِدية: •
ُ
 لقانون الحماية من األمراض امل

ً
ِلْع على قواعد السلوك التي يجب عليك اتباعها وفقا

ّ
، معلومات املريض وقواعد  19-كوفيد"  اط

 . "السلوك

ي العدوى   يجب عليك أن تفعل ما يلي على الفور  –تقص ّ

ثبتت إصابتهم بكوفيد الذين  عِدية.    19- كل 
ُ
امل ي العدوى وفق قانون الحماية من األمراض  في تقص ّ بالتعاون  انتشار و ُملَزمون  بهدف الحّد من 

 ، فإنه من املهم أن يجري تبليغ كل الذين يمكن أن يتعّرضوا للعدوى في أسرع وقت ممكن. 19-عدوى كوفيد

 باألشخاص الذين كنت على  .1
ً
ْر ملّيا ِ

ّ
 للعدوى وحتى اآلن.بهم أثناء الفت احتكاك مباشرفك

ً
 رة التي كنت فيها ناقال

دقيقة ضمن مسافة مترين، ويسري ذلك بالدرجة األولى    15هو الشخص الذي التقيت به ملدة ال تقل عن    باالحتكاك املباشرواملقصود  

 في األماكن املغلقة.

 من  
ً
اعتبارا للعدوى   

ً
ناقال أّول   48لقد كنت  باملرض وظهور األعراض  قبل شعورك  لديك    ساعة  تكن  لم   مرة. وإذا 

ً
ناقال فُتعتبر  أعراض 

 للعدوى منذ تاريخ تقديم العّينة.

 األشخاص الذين 
ً
 ضمن فئة االحتكاك املباشر. ويندرج ضمن فئة االحتكاك املباشر أيضا

ً
األشخاص الذين تسكن معهم ُيعتبرون دائما

 األصدقاء الذين خالطتهم في أماكن أخرى، وكذلك زمالء كانوا في زيارتك أو الذين زرتهم أنت أثناء الفترة املعنية. كم
ً
ا قد يشمل ذلك أيضا

.
ً
 العمل الذين كنت بقربهم، الذين جلست إلى جانبهم مثال

2.  
ً
 إلى األصدقاء وزمالء العمل الذين كنت على احتكاك مباشر بهم عندما كنَت ناقال

ً
 إلكترونيا

ً
اتصْل أو أرِسْل رسالة هاتفية أو بريدا

للعدوى، وأخبرهم بأنهم قد يكونوا تعّرضوا للعدوى. اطلْب منهم االطالع على "معلومات إلى من كان على احتكاك مباشر مع شخص  

 تحت العنوان  .  "19-ُمصاب بكوفيد
ً
 مباشرا

ً
 بكيفية تبليغ األشخاص الذين تحتك بهم احتكاكا

ً
"اقتراح بكيفية كتابة إشعار عندما  تجد اقتراحا

 . تتصل بأشخاص كنت على احتكاك مباشر بهم"

ي عدوى كوفيد  في ذلك.  19-وإذا كنت لسبب ما ال تريد أن تتواصل بنفسك مع أصدقائك وأقربائك، فيمكن أن يساعدك فريق تقص ّ

 وتواجدت في املدرسة أثناء مرحلة نقل العدوى، فيجب تبليغ املدرسة بأنك ُمصاب بمرض كوفيد  .3
ً
وأن اإلصابة   19-إذا كنت تلميذا

األمر بتبليغ مدير املدرسة. حتى وإن لم تكن في املدرسة أثناء مرحلة نقل العدوى، فمن املهم أن  مؤكدة. واألنسب هو أن يقوم ولي  

 بمرض كوفيد
ً
ي.  19-تبلغ املدرسة بأنك كنت ُمصابا  من انتشار العدوى الذي يحتاج إلى التقص ّ

ً
 إذ يمكن أن تكون جزءا

 يمكن أن تكون قد نقلَت العدوى إ .4
ً
ليهم في مكان عملك أو في أي نشاط آخر )مثل املدرسة أو التدريب  في حال كنت قد التقيت أشخاصا

تتصل   أن  منك  فنطلب  بنفسك،  تبلغهم  أن  ينبغي  ال  أو  تستطيع  ال  مختلفة  ألسباب  ولكنك  آخر(  فراغ  أوقات  نشاط  أي  أو 

ع من يمكن أن يكونوا قد  بمديرك/رئيس العمل أو رئيس الفريق أو مدير املدرسة أم من يحل محلهم. من املهم أن يتّم تبليغ جمي

ي   تعّرضوا للعدوى. يمكن أن يساعدك مديرك/رئيس العمل أو رئيس الفريق أو مدير املدرسة أو من يحل محلهم في موضوع تقص ّ

العدوى من خالل نقل املعلومات إلى األشخاص املعنيين. وليس من حّق األشخاص الذين يجري االتصال معهم أن يعرفوا أنك أنت 

 امل
ً
 .19-صاب بكوفيدتحديدا

د من أنك قمت بما ورد أعاله من خالل اإلجابة على األسئلة الواردة في االستمارة التي تجدها في بريدك الوارد عندما قمت   .5
ّ
بتسجيل  تأك

  se.1177  املوقعإلى    تسجيل دخولكإقليم فاستمانالند وال تستطيع    وإن كنت قد قدمت عّينة ضمن  se.1177  في املوقع  الدخول 

ي عدوى كوفيد  . 19-فسوف يتصل بك فريق تقص ّ

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2021/06/covid-19-patient-210617.pdf
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 اقتراح بكيفية كتابة إشعار عندما تتصل بأشخاص كنت على احتكاك مباشر بهم. 

 ألننا كنا على احتكاك عندما كان  19- لقد علمت اآلن أنني ُمصاب بكوفيدتحية طيبة!  
ً
ي العدوى، نظرا . وأنا أتواصل معك كجزء من عمل تقص ّ

 للعدوى دون علمي بذلك. يرجو منك قسم الوقاية من العدوى في فاستمانالند أن تطلع على
ً
معلومات إلى من كان   من املحتمل أن أكون ناقال

 . se/Västmanland.1177 في املوقع 19- على احتكاك مباشر مع شخص ُمصاب بكوفيد

 ألخذ العّينة بنفسك الختبار كوفيدإنه ملن املهم من أجل قطع سالسل العدو 
ً
حتى وإن لم تظهر عليك األعراض. اقرأ    19-ى أن تحجز موعدا

ِصبَت بكوفيد املزيد عّما يسري 
ُ

 .se.1177 املوقع أو إذا كنت قد أخذت اللقاح على 19-إن كنت قد أ

 بكوفيد
ً
 القادمة.   14، فمن املهم أن تلتقي بأقّل عدد ممكن من األشخاص خالل فترة  19-حتى وإن أظهرت نتيجة تحليلك أنك لست ُمصابا

ً
يوما

عد إن كان ذلك م . عليك أن تعمل أو تدرس عن بُ
ً
 مكنا

 هل يجب علّي أن أخبر مديري/رئيس عملي، مدرستي، رئيس الفريق؟

 يمكن أن تكون قد نقلَت العدوى إليهم في مكان عملك أو في أي نشاط آخر )مثل املدرسة أو التدريب أو أي  
ً
في حال كنت قد التقيت أشخاصا

تبلغهم بنفسك، فيمكنك أن تستعين باملدير/رئيس العمل أو رئيس  نشاط أوقات فراغ آخر( ولكنك ألسباب مختلفة ال تستطيع أو ال ينبغي أن 

  الفريق أو مدير املدرسة أو من يحل محلهم. ومن املهم أن يتم تبليغ جميع من يمكن أن يكونوا قد تعّرضوا للعدوى، ولكن ليس من حّقهم أن

 املصاب بكوفيد
ً
 . 19-يعرفوا أنك أنت تحديدا

ي العدوى من خالل نقل املعلومات  يمكن أن يساعدك املدير/رئيس العمل أو رئيس الفريق أو مدير املدرسة أو من يحل محلهم في موضوع تقص ّ

 إلى األشخاص املعنيين. 

ي عدوى كوفيد توجد معلومات إضافية في املوقع التالي:  املوّسع في املدارس وأماكن العمل وضمن فعاليات الجمعيات واالتحادات 19-تقص ّ

 أين أجد املزيد من املعلومات؟ 

 املعلومات املوجودة في الصفحات19-للحصول على معلومات عامة عن كوفيد •
ً
 . 13  113أو اتصل بالرقم  عن نتيجة تحليلك  ، اقرأ أوال

 عن طريق الهاتف. 1177إذا كانت لديك أسئلة عن صحتك، فاتصل بمستوصفك أو الدليل الصحي  •

ي عدوى كوفيد • ي العدوى، فاتصل بفريق تقص ّ  . 021-17 55  89في اإلقليم على الهاتف رقم   19-إذا كانت لديك أسئلة عن تقص ّ

 . 1، خيار الزّر رقم 021- 17  30 00إذا كانت لديك أسئلة عن انتشار العدوى، فاتصل بالرقم  •

 الرعاية الذاتية وإعادة التأهيل

 .19-اآلن أو كان لديه كوفيد 19-نصائح حول الرعاية الذاتية ملن لديه كوفيد

 )منذ أقل من إذا كن
ً
 مؤخرا

ً
 أو أنجبت طفال

ً
 أسابيع( 6ت حامال

 اتصلي بالقابلة للحصول على استشارات للوقاية من الجلطات الدموية.

 في حال ترّدي حالتك

الدليل الصحي   بالرقم    1177إن ساءت حالتك فاتصل بمستوصفك أو  في الحاالت الخطيرة اتصل  الهاتف.  . واذكر لهم أنك  112عن طريق 

 .19-بكوفيد ُمصاب
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