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(Arabisch) nauw contactInformatiebrief  

 رسالة للعالقات الوثیقة لشخص مصاب بفیروس كورونا
  

 سیدي المحترم، سیدتي المحترمة،

 تُعتبر "عالقة وثیقة".فتتلقى ھذه الرسالة ألنك كنت بقرب شخص مصاب بفیروس كورونا. 
  القواعد التي یجب علیك مراعاتھا.یرجى قراءة ھذه الرسالة بعنایة. تجد في ھذه الرسالة 

من الممكن أن تكون قد أصبت بفیروس كورونا. في ھذه الحالة من الممكن أن تكون معدیًا ألشخاص آخرین، حتى لو لم  
 أیام. أطلقنا على ھذا اسم "الحجر الصحي".  10تكن لدیك أیة أعراض اآلن. لذلك یجب علیك البقاء في المنزل لمدة 

 مباشرة: الفحص
في    وس كورونا بسرعة عن طریق الفحصفیر  بذلك في أقرب وقت ممكن. یمكننا الكشف عن قمیمكن أن یتم فحصك، 

 .0800-2035عبر  شار الفیروس. حدد موعًدا خاًصا لذلك أقرب وقت ممكن لكي نحد من انت

 بك.  GGD. ستتصل مصلحة االنعزال المنزليإذا تبین أنك مصاب بفیروس كورونا ستراعي 

إذا تبین أنك لست مصابًا بفیروس كورونا (بعُد) یجب علیك مراعاة الحجر الصحي في المنزل رغم ذلك. یرجع ھذا إلى  
 .ال یزال بإمكانك أن تمرض أنھ

 : 5في الیوم  الفحص
بعد االقتراب من الشخص المصاب بفیروس كورونا آلخر مرة (راجع  5في أو بعد یوم (من جدید)  یمكن أن یتم فحصك 

 . 0800-2035عبر  . حدد موعًدا خاًصا لذلكالحجر الصحي المعلومات في الصفحة حول 

تحتاج للبقاء في المنزل. فھناك احتمال ضعیف جًدا أن تمرض  إذا تبین (من جدید) أنك غیر مصاب بفیروس كورونا فال 
 الحقًا.

 أیام. 10احرص على أال تتصل بأشخاص كبار السن أو مرضى لمدة    •
 إذا كنت تعمل في قطاع الرعایة یرجى التشاور مع رب العمل.   •
و إذا تغیرت انتبھ إلى األعراض كذلك عندما یُسمح لك بالخروج مرة أخرى. إذا ظھرت علیك األعراض أ •

 في ھذا.  GGDمرة أخرى. تشاور مع مصلحة  اض فابق في المنزل واخضع للفحصاألعر
 

 عراض:وجود أفي حالة  الفحص
 قد تظھر علیك أعراض، مثالً:

 أعراض الزكام (زكام األنف وسیالن األنف والعطس وآالم في الحلق)  •
 السعال  •
 ضعف مفاجئ للشم أو الذوق  •
 صعوبة التنفس •
 ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى.  •

https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
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سلبیة. یمكن  لو سبق لك أن تلقیت نتیجة فحص ، حتىعلیك أحد ھذه األعراض أو أكثر، فأطلب إجراء الفحصإذا ظھر  
  GGD. في حالة الشك أو إذا ظھرت أعراض أخرى، یرجى االتصال ھاتفیًا بمصلحة 0800-2035أخذ الموعد عبر 

  .إن كان من الحكمة الخضوع للفحصمعك فیما   GGDستناقش مصلحة  المحلیة.

المنشور حول المساعدة والدعم  ھل أنت بحاجة إلى المساعدة خالل الحجر الصحي في المنزل بسبب كورونا؟ راجع 
ھل یُسمح لك بالخروج من المنزل   Rijksoverheid.nl/quarantaine.على موقع خالل الحجر الصحي في المنزل 

للمزید   Rijksoverheid.nlمن جدید؟ اتبع عندئذ القواعد العامة ضد فیروس كورونا والتي أصدرتھا الحكومة. راجع 
فیروس كورونا على موقع القریبة منك أو راجع  GGDاتصل ھاتفیًا بمصلحة  لومات. ھل لدیك أسئلة أخرى؟من المع

.Rijksoverheid.nl 

وفوًرا بطبیب  اتصل ھاتفیًا و المستشفى.ھل أنت مریض جًدا وبحاجة إلى مساعدة طبیة؟ ال تذھب إلى طبیب األسرة أ 
 األسرة. أخبر الطبیب أنھ یجب علیك البقاء في المنزل بسبب فیروس كورونا.

 القواعد الخاصة بالحجر الصحي في المنزل

 . ابق في المنزل وال تستقبل زیارة 1

 
  

 ال یُسمح لك بالخروج وال بالذھاب إلى المدرسة أو إلى العمل.  •
 أشخاًصا آخرین یشترون البضائع لك.اجعل  •
إذا لم یكن ذلك ممكنًا حقًا، یُسمح لك بالخروج لفترة قصیرة لشراء البضائع. یسمح بذلك فقط إن لم تكن لدیك    •

 متر وال تلمس أحًدا.   1.5أعراض. حافظ على مسافة 
 یسمح لك بالجلوس في حدیقتك أو في شرفتك.  •
 ).GGDال یسمح ألحد بالقدوم لزیارتك إال من أجل المساعدة الطبیة (مثل طبیب األسرة ومصلحة  •
 یسمح فقط لمن یسكن معك بالتواجد في المنزل معك. •

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2020/09/18/brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2020/09/18/brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2020/09/18/brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2020/09/18/brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine
http://www.rijksoverheid.nl/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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 . انتبھ إلى الشكاوى الصحیة2

 
  

 یمكن أن تصاب باألعراض التالیة بسبب فیروس كورونا: •
o  (زكام األنف وسیالن األنف والعطس وآالم في الحلق) أعراض الزكام 
o  السعال 
o  ضعف مفاجئ للشم أو الذوق 
o صعوبة التنفس 
o  .ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى 

إذا كنت تعتقد أنك أصبت بالحمى فقم بقیاس درجة حرارتك باستخدام محرار. یمكن قیاسھا عن طریق فتحة   •
 درجة مئویة أو أعلى.  38ا بالحمى إذا كانت درجة الحرارة الشرج أو األذن. تكون مصابً 

 . السعال والعطس في داخل المرفق وغسل الیدین 3

 اغسل یدیك بانتظام بالماء والصابون. قم بذلك دائًما: •
o  بعد السعال والعطس 
o بعد زیارتك للمرحاض 
o بعد التنظیف والترتیب 
o  .قبل الطبخ واألكل 

 
  

 الورقیة للسعال. استخدم المنادیل  •
 في حالة عدم توفر مندیل ورقي في متناول الید اسعل في داخل المرفق. •
 استخدم المندیل مرة واحدة فقط ثم ارمھ في سلة المھمالت. اغسل یدیك بعد ذلك. •
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