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 للبالغين -ربما قد تعرضت لإلصابة 

ستتلقون معلومات   -)ال ينطبق على أولئك الذين يعيشون مع شخص مصاب، والمعروف باسم جهة اتصال منزلية 
 مختلفة*( 

 
 تعرضت قد تكون  وربما ،COVID-19 بـ مصاب به  وثيق  اتصال على كنت الذي الشخص ألن المعلومات  هذه تتلقى  أنت

 يحدد  المخالطين تتبع  فإن  وبالتالي،. عليه األولى األعراض ظهور من يومين  قبل  بالفعل  ُمعدًيا الشخص يكون  قد. لإلصابة

 .الشخص  على  األعراض ظهور  سبقت التي ساعة 48 الـ  خالل المصاب  للشخص القريبين المخالطين جميع

 يعرف ما خالل من كذلكو والعطس، السعال طريق عن آلخر شخص من ينتشر فيروس عن ناجم COVID-19 مرض

 هي العدوى تجنب طرق أهم فإن لذلك. واألغراض واألسطح اليدين طريق عن العدوى تنتشر عندما أي التالمس، بعدوى

 .تظهر حتى اإلصابة من يوًما 14 إلى 2 من األعراض تستغرق. متكرر بشكل اليدين وغسل التباعد على الحفاظ

 وآالم والصداع البلعوم والتهاب األنف واحتقان األنف وسيالن التنفس عوبةوص والسعال الحمى COVID-19 أعراض تشمل

 .والشم التذوق حاستي تفقد أن الشائع من. خفيفة األعراض تكون قد. واإلسهال والغثيان والمفاصل العضالت

 :المصابين جميع على يلي ما ينطبق

 (: المعدي الشخص فيه قابلت يوم آخر منذ يوًما 14 لمدة) عليك يجب

 المنزل في البقاء عليك فيجب خفيفة، كانت ولو  حتى عليك، األعراض ظهرت إذا. لألعراض خاص اهتمام إيالء •

 www.1177.se/Halland على موعدًا واحجز  المزيد اقرأ. نفسك لفحص  موعد وحجز 

 يستطيعون ال الذين أولئك على هذا ينطبق ال. COVID-19 لـ تعرضت أنك رئيسك أبلغ. أمكن إن المنزل من اعمل •

 .الثانوية أو األساسية المدرسة في الطالب أو المنزل من العمل

 .الثانوية المدرسة أو اإللزامية المدرسة أو  الحضانة إلى بالذهاب مخواًل  للكون بالتعافي الشعور •

 االتصال  تتضمن التي الترفيهية األنشطة عن واالمتناع األصدقاء مقابلة وتجنب الناس، من ممكن عدد أقل مقابلة •

 .باآلخرين

 .خارجه أو  المنزل داخل في سواء بهم، تلتقي أن يجب الذين األشخاص من ( متر 2-1.5) مسافة على الحفاظ •

 . COVID-19 بـ مصابًا تكون قد أنك الموظفين أخبر صحية، رعاية إلى بحاجة  كنت إذا •

 

 متكرر وثيق اتصال أو( اليوم نفس خالل دقيقة 15 من أكثر مجموعه لما مترين من أقل بعد على) وثيق اتصال على كنت إذا

 يجب أعراض، لديك تكن ولم الثانوية المرحلة في طالب أو 9-7 الصف في أو بالغًا شخًصا وكنت المصاب، الشخص مع

 :عليك

 بـ  مصاب به وثيق اتصال على كنت ما شخًصا بأن  إشعاًرا فيه تتلقى الذي اليوم في  COVID-19 لـ اختبار إجراء •

COVID-19  (ممكن وقت أقرب في أو.) 

 وقم  الذاتي لالختبار جديدًا موعدًا  احجز  ،(سلبية اختبار نتيجة )  COVID-19 بـ مصابًا لست أنك االختبار أظهر  إذا •

 تصل  لم إذا.  COVID-19 بـ المصاب بالشخص مرة آخر التقيت أن بعد الخامس اليوم في أخرى مرة اختبار بإجراء

 يتجاوز  ال موعد في ولكن السابع، أو السادس اليوم في االختبار بإجراء فقم الخامس، اليوم بحلول  األول االختبار نتيجة

 .السابع اليوم

 

 1 من الصفوف في األطفال  ليس  ولكن التوصية، هذه في الثانوية المدرسة وفي 9 إلى 7 من الصفوف  في  األطفال تضمين يتم

 .االختبار إلجراء يحتاجها محددة معلومات الطفل يتلقى لم ما الحضانة، مرحلة في أو 6 إلى

 البقاء إلى  يحتاجون ال  الماضية الستة األشهر في COVID-19 بـ إصابتهم من التأكد وتم أعراض  عليهم تظهر  لم الذين أولئك
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 قبل  اللقاح من األولى جرعتهم تلقوا والذين يمهمتطع تم الذين األفراد على أيًضا هذا ينطبق. لالختبار موعد حجز أو المنزل في

 .األقل على أسابيع ثالثة

 ومع ذلك، يجب على جميع الذين تظهر عليهم األعراض البقاء في المنزل، وحجز موعد لالختبار على الفور. 

 

اتباع المعلومات وقواعد السلوك الخاصة   COVID-19*يجب على أولئك الذين يعيشون مع شخص مصاب بـ 
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