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 الحجر الصحيبالتعلیمات الخاصة : 19-كوفید
 

ماذا یتعین علیك فعلھ إذا كنت على اتصال وثیق بشخص كانت نتیجة عینتھ إیجابیة بالنسبة لفیروس كورونا 
)SARS-CoV-2(  وبعد الوصول إلى سویسرا من أحد البالد أو إحدى المناطق التي یكون فیھا خطر اإلصابة

 مرتفعة. 
 

 12/09/2020من اعتباراً 
 

یعني االتصال الوثیق  وتم تأكید إصابتھ من خالل المعمل.كنت على اتصال وثیق بشخص مصاب بفیروس كورونا، 
دقیقة دون تجھیزات  15من شخص مصاب بالعدوى لمدة تزید عن  )ونصف وجودك بالقرب (على مسافة تقل عن متر

ً ). إذا كان ھذا الشخص ُمعدیبالستیك زجاج لوح مثل مادي حاجزالصحي أو  القناع( حمایة ، بھ االتصال وقت في 1ا
ستتصل بك الجھة المختصة في مقاطعتك عالوة على ذلك  أیام. 10فعلیك الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة 

 وستقدم لك المعلومات والتعلیمات الالزمة.
أحد البالد أو إحدى المناطق التي یكون فیھا خطر  في الماضیة 10األیام الـ أنت مسافر إلى سویسرا وكنت خالل 

یجب علیك التوجھ فوراً إلى منزلك أو مسكن مناسب أخر. كما یتعین علیك البقاء في المنزل باستمرار اإلصابة مرتفع. 
(أي الخضوع إلى الحجر الصحي) واالتصال بالجھة الكانتونیة  وصولك إلى سویسراتاریخ اعتباراً من أیام  10لمدة 

). قم باتباع www.bag.admin.ch/entryفي موقع  الكانتونیة اتاالتصال بالسلط تفاصیلالمختصة خالل یومین (راجع 
 . لیكإ الجھة المختصة بإعطائھاقوم تسالتعلیمات التي 

 
وإلى أفراد منزلك األشخاص الذین یعیشون معك في  ، یمكنك تجنب انتقال الفیروس إلىالصحي عن طریق الحجر
ً  ك، فإنالصحي الحجر من خاللو خالل ھذا الوقت.تصبح معدیاً أنت نفسك یمكن أن قد  المجتمع اآلخرین.  تسھم إسھاما

 ً  إبطاء انتشار الفیروس.كذلك وفي حالة اإلصابة بالفیروس  2األشخاص المعرضین للخطرفي حمایة  ھاما
 

اتخاذھا أثناء الحجر الصحي لتجنب انتقال  یجب علیكالتي  اإلجراءات الوقائیةوضح لك التي ت فیما یلي بعض التعلیمات
 الموقععلى  الجدیدیمكنك العثور على كافة المعلومات الالزمة عن فیروس كورونا   الفیروس.

coronavirus-www.bag.admin.ch/neues ة واإلنجلیزیة).(باللغة األلمانیة والفرنسیة واإلیطالی 
 

  .downloads-coronavirus-www.bag.admin.ch/neuesعلى الموقع  بلغتكیمكنك العثور على صحیفة حقائق  كما
 

 االجتماعي والمھنياالنعزال 
 تاریخ أخر مخالطة للشخص الُمعدياعتباراً من أیام ( 10مناسب أخر لمدة أي مسكن أو في علیك البقاء في المنزل  •

 .)أو تاریخ وصولك إلى سویسرا
باستثناء األشخاص الذین یخضعون للحجر الصحي أیضاً ویعیشون معك  خریناآلشخاص األتجنب أي اتصال مع  •

  في نفس المنزل.
  :»ھكذا نحمي أنفسنا« حملةباللوكیة الخاصة لسالصحیة والتوصیات ا قواعد النظافة عاتب •

uns-wir-schuetzen-http://www.bag.admin.ch/so 
 .أیام) 10ال تسمح بتقلیل مدة الحجر الصحي ( سلبیة PCRإن نتیجة فحص  •

 
 لمنزلفي نفس ا المصابإذا كنت تعیش مع الشخص 

المریض أن ینعزل في غرفة بمفرده ویغلق علیھ الباب ویأخذ وجبات الطعام في غرفتھ (ارجع  یجب على الشخص •
 إلى تعلیمات العزل)

                                                      
1   ً ً  یكون الشخص ُمعدیا  ساعة من ظھور تلك األعراض. 48قبل  إذا كانت لدیھ األعراض، وأیضا
ً  65األشخاص الذین تزید أعمارھم عن  2 أمراض  ،السكري، أمراض القلب والدورة الدمویة ،ضغط الدمالبالغین الذین یعانون من ارتفاع و عاما

(مؤشر الثالثة  درجةال منبالسمنة المفرطة والمصابین  ،األمراض والعالجات التي تضعف جھاز المناعة ،السرطان ،الجھاز التنفسي المزمنة
 وأكثر) 40كتلة الجسم لدیھم 

http://www.bag.admin.ch/entry
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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  غرفتھ. ةبینك وبین الشخص المصاب، إذا اضُطر لمغادر ونصف متراحتفظ بمسافة ال تقل عن  •
 تجنب أي زیارات أو اتصاالت. •
 الطعام والمنتجات األساسیة األخرى مثل األدویة توصیلأفراد العائلة أو األصدقاء أو خدمة التوصیل اطلب من  •

 وتركھا أمام باب بیتك.
 اغسل یدیك بانتظام. •
ھا تنظیف. قم ببعضكم البعضأو أواني المطبخ مع الفناجین أو  أو الكؤوسدوات المنزلیة مثل األطباق األ واال تشارك •

 .تنظیفاً جیداً  الماء والصابونبفي غسالة الصحون أو إما بعد استخدامھا 
ومناشف الحمام بانتظام مفارش السریر و سمالبالاغسل  .بعضكم البعضمع  المناشف أو مفارش السریر واال تشارك •

 في غسالة المالبس.
ن خالل یخراآل تم عزلھم عن األشخاص، إن أمكن، أن یلإلصابة بفیروس كوروناعرضة األشخاص األكثر ینبغي  •

  .فترة الحجر الصحي
 

 إذا كنت تعیش بمفردك
 الطعام والمنتجات األساسیة األخرى مثل األدویة توصیلأفراد العائلة أو األصدقاء أو خدمة التوصیل اطلب من  •

 وتركھا أمام باب بیتك.
 

 غیر مصابین أشخاص آخرینالشخص المصاب في نفس المنزل ولكن مع تعیش مع لم تكن  إذا
 انعزل في غرفة بمفردك وأغلق علیك الباب وتناول وجبات الطعام في غرفتك. •
 إذا لزم األمر.الغرفة إال  غادرال تو تأو اتصاالتجنب أي زیارات  •
 بینك وبین األشخاص اآلخرین إذا اضطررت لمغادرة غرفتك. ونصف متراحتفظ بمسافة ال تقل عن  •
 اغسل یدیك بانتظام. •
لم یكن ھذا متاحاً، فعلیك تنظیف مرافق الحمام المشتركة (الدوش، المرحاض،  استخدم حمامك الخاص. إذا •

 .ةعادی مادة تنظیفبوالحوض) بعد كل استخدام 
شخاص األأو أواني المطبخ مع الفناجین أو  أو الكؤوسالمنزلیة الخاصة بك مثل األطباق  كال تشارك أدوات •

 .تنظیفاً جیداً  الماء والصابونبفي غسالة الصحون أو إما بعد استخدامھا ھا تنظیف. قم بخریناآل
ومناشف مفارش السریر اغسل مالبسك و الخاصة بك مع األشخاص اآلخرین. ال تشارك المناشف أو مفارش السریر •

 .في غسالة المالبسالحمام بانتظام 

 (إلجراء اختبار لعینة أو الستشارة الطبیب): عندما یتعین علیك مغادرة المنزل
بمسافة ال تقل عن مترین بینك وبین  االحتفاظفي حالة عدم توفر القناع یجب علیك قم بارتداء القناع الصحي.  •

 األشخاص اآلخرین.
على األقدام، إذا كانت حالتك الصحیة تسمح  استخدم سیارتك أو دراجتك أو اذھب سیراً جنب المواصالت العامة. ت •

 بذلك، أو اتصل بسیارة أجرة.
 

 3الصحیح للقناع الصحياالستخدام 
 اغسل یدیك بالماء والصابون أو بمطھر قبل ارتداء القناع. •
 بإحكام على الوجھ.یتم تثبیتھ بحیث وقم بربطھ بحیث یغطي األنف والفم، بحرص الصحي ارتدي القناع  •
یجب  ،خلعھعلى سبیل المثال عند  قناع صحي مستعمل، كل مرة تقوم فیھا بلمس بعدال تلمس القناع بعد ارتدائھ.  •

 الیدین بالماء والصابون أو بمطھر.غسل 
 .على األكثر ساعات 4لمدة  الصحي قناعالیمكن ارتداء  •
 األقنعة الصحیة المعدة لالستخدام مرة واحدة فقط ال یجب إعادة استخدامھا مرة أخرى. •
 ل استخدام مباشرة بعد خلعھا.تخلص من األقنعة الصحیة المعدة لالستخدام مرة واحدة فقط بعد ك •

 
 علیك مراقبة حالتك الصحیة

إلحساس بارتفاع درجة ا وأالحمى  وأالتعب  والشعور بالراحة أ : یمكن أن یكون عدمحالتك الصحیة مراقبةعلیك  •
 اإلصابة أحد أعراض فقدان حاسة الشم و/أو التذوق فجأةأو ضیق التنفس  وأالحلق  ألم وأ حرارة الجسم أو الكحة

                                                      
عن كیفیة استخدام قناع صحي بشكل صحیح:  »So verwenden Sie eine Hygienemaske richtig «فیدیو 3

https://youtu.be/GNkQKutS8cg 

https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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 .كورونا الجدیدعدوى فیروس ب
 في حالة ظھور أعراض المرض

تجد المعلومات الالزمة على الموقع . واتباع التعلیمات التي تنطبق على العزلعلیك الخضوع للعزل  •
quarantaene-und-www.bag.admin.ch/isolation.. 

موقع الستجد على  .الخضوع الختبار العینة عند اللزومقم بو فحص فیروس كورونا اعمل •
https://coronavirus.unisante.ch/evaluation  لكانتون وادت (التابعWaadt ( فحص فیروس كورونا بثمان لغات

 أخرى.
ً الطبیب على الفور. أخبره إنك خاضع للحجر الصحي وفق/ةالطبیباتصل ب • وأنك  مقاطعتكلتعلیمات الخدمة الطبیة في  ا

الطبیب بذلك عبر /ةأبلغ الطبیبلإلصابة بفیروس كورونا عرضة مصاب باألعراض. إذا كنت من األشخاص األكثر 
 الھاتف.

 

 الحجر الصحياالجتماعیة أثناء  العالقات
فھذا ال یعني ضرورة قطع كافة العالقات االجتماعیة: ابق على اتصال  للحجر الصحي علیك الخضوع كانحتى إذا  •

 مع العائلة واألصدقاء عبر الھاتف وسكایب وما شابھ. تحدث عن تجربتك وأفكارك ومشاعرك. 
ً كافیإذا لم یكن ذلك  • ً أو لم یكن متاح ا إذا ) «Dargebotene Hand»(خدمة  143بالنسبة لك: اتصل برقم الھاتف  ا

 كان لدیك قلق أو مخاوف أو مشاكل. ستجد عبر ھذا الرقم من یساعدك على مدار الساعة وبشكل مجاني. 
  /http://www.santepsy.ch / www.dureschnufe.ch  المواقع التالیة: علىتجد المزید من المعلومات  •

www.salutepsi.ch  
 

 4غسل األیدي
في حال ثانیة على األقل.  20بالماء والصابون بانتظام لمدة  األیدي وعلى األشخاص من حولك غسلیجب علیك  •

الماء والصابون، قم بتنظیف یدیك بمطھر ید عن طریق فرك جمیع الیدین بالسائل حتى تجف. یجب عدم توفُر 
 بشكل واضح.ُمتسخة استخدام الصابون والماء خاصة عندما تكون الیدین 

وجبات الطعام وبعدھا، وقبل األكل وبعده، وبعد قضاء الحاجة، وكلما ظھر تحضیر ، بصفة خاصة، قبل اغسل یدیك •
 .االتساخ على األیدي

 

 الذاتي الصحي الحجر انتھاء
الخروج من الحجر الصحي  مقاطعتكفي  الجھة المختصةیمكنك باالتفاق مع  ،أیام 10إذا اختفت األعراض بعد  •

 . بالناسواالتصال 
 : »ھكذا نحمي أنفسنا« حملةلوكیة لللسالصحیة والقواعد ا في اتباع قواعد النظافة استمر •

uns-wir-schuetzen-www.bag.admin.ch/so 
 الحق.استمر في مراقبة حالتك الصحیة ألن من الممكن أن تظھر األعراض األولى علیك في وقت  •
 

 كورونا فیروس إجراءات بسبب العمل عن عن االنقطاع التعویض
 :BSV المكتب االتحادي للتأمین االجتماعيیمكنك إیجاد المعلومات عن ذلك على موقع  •

)www.bsv.admin.ch < Arbeitnehmende ,Coronavirus: Massnahmen für Unternehmen 
Selbständigerwerbende und Versicherte < Entschädigung für Erwerbsausfall < Fragen und 

Antworten < Entschädigung für Personen wegen einer Quarantänemassnahme(. 

                                                      
 tu0H0YYhttps://youtu.be/gw2Zفیدیو عن غسل األیدي بشكل صحیح:  4

http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://check.bag-coronavirus.ch/screening
https://coronavirus.unisante.ch/evaluation
http://www.santepsy.ch/
http://www.dureschnufe.ch/
http://www.salutepsi.ch/
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bsv.admin.ch/
https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY

