)Informatiebrief nauw contact (Arabisch

رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻟﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ
ﺳﯾدي اﻟﻣﺣﺗرم ،ﺳﯾدﺗﻲ اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ،
ﺗﺗﻠﻘﻰ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻷﻧك ﻛﻧت ﺑﻘرب ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ .ﻓﺗُﻌﺗﺑر "ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ".
ﯾرﺟﻰ ﻗراءة ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ .ﺗﺟد ﻓﻲ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ.
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗد أﺻﺑت ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ .ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻌدﯾًﺎ ﻷﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم
ﺗﻛن ﻟدﯾك أﯾﺔ أﻋراض اﻵن .ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟﻣدة  10أﯾﺎم .أطﻠﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﺳم "اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ".

اﻟﻔﺣص ﻣﺑﺎﺷرة:

ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻓﺣﺻك ،ﻗم ﺑذﻟك ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن .ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔﺣص ﻓﻲ
ﺻﺎ ﻟذﻟك ﻋﺑر .0800-2035
أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن ﻟﻛﻲ ﻧﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﯾروس .ﺣدد ﻣوﻋدًا ﺧﺎ ً
إذا ﺗﺑﯾن أﻧك ﻣﺻﺎب ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺳﺗراﻋﻲ اﻻﻧﻌزال اﻟﻣﻧزﻟﻲ .ﺳﺗﺗﺻل ﻣﺻﻠﺣﺔ  GGDﺑك.

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

اﻟﻔﺣص ﻓﻲ اﻟﯾوم :5

ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻓﺣﺻك )ﻣن ﺟدﯾد( ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﯾوم  5ﺑﻌد اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻵﺧر ﻣرة )راﺟﻊ
ﺻﺎ ﻟذﻟك ﻋﺑر .0800-2035
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺣول اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ .ﺣدد ﻣوﻋدًا ﺧﺎ ً

إذا ﺗﺑﯾن )ﻣن ﺟدﯾد( أﻧك ﻏﯾر ﻣﺻﺎب ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻓﻼ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل .ﻓﮭﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﺿﻌﯾف ﺟدًا أن ﺗﻣرض
ﻻﺣﻘًﺎ.
•
•
•

اﺣرص ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺗﺻل ﺑﺄﺷﺧﺎص ﻛﺑﺎر اﻟﺳن أو ﻣرﺿﻰ ﻟﻣدة  10أﯾﺎم.
إذا ﻛﻧت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ رب اﻟﻌﻣل.
اﻧﺗﺑﮫ إﻟﻰ اﻷﻋراض ﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﻟﺧروج ﻣرة أﺧرى .إذا ظﮭرت ﻋﻠﯾك اﻷﻋراض أو إذا ﺗﻐﯾرت
اﻷﻋراض ﻓﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل واﺧﺿﻊ ﻟﻠﻔﺣص ﻣرة أﺧرى .ﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ  GGDﻓﻲ ھذا.

اﻟﻔﺣص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻋراض:
ﻗد ﺗظﮭر ﻋﻠﯾك أﻋراض ،ﻣﺛﻼً:
•
•
•
•
•

أﻋراض اﻟزﻛﺎم )زﻛﺎم اﻷﻧف وﺳﯾﻼن اﻷﻧف واﻟﻌطس وآﻻم ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻖ(
اﻟﺳﻌﺎل
ﺿﻌف ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺷم أو اﻟذوق
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة أو اﻟﺣﻣﻰ.
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إذا ظﮭر ﻋﻠﯾك أﺣد ھذه اﻷﻋراض أو أﻛﺛر ،ﻓﺄطﻠب إﺟراء اﻟﻔﺣص ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﺳﺑﻖ ﻟك أن ﺗﻠﻘﯾت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺣص ﺳﻠﺑﯾﺔ .ﯾﻣﻛن
أﺧذ اﻟﻣوﻋد ﻋﺑر  .0800-2035ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷك أو إذا ظﮭرت أﻋراض أﺧرى ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﯾًﺎ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ GGD
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﺳﺗﻧﺎﻗش ﻣﺻﻠﺣﺔ  GGDﻣﻌك ﻓﯾﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻔﺣص.

ھل أﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺧﻼل اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺑﺳﺑب ﻛوروﻧﺎ؟ راﺟﻊ اﻟﻣﻧﺷور ﺣول اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟدﻋم
ﺧﻼل اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ  Rijksoverheid.nl/quarantaine.ھل ﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻧزل
ﻣن ﺟدﯾد؟ اﺗﺑﻊ ﻋﻧدﺋذ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿد ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ واﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ .راﺟﻊ  Rijksoverheid.nlﻟﻠﻣزﯾد
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .ھل ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى؟ اﺗﺻل ھﺎﺗﻔﯾًﺎ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ  GGDاﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧك أو راﺟﻊ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
Rijksoverheid.nl.
وﻓورا ﺑطﺑﯾب
ھل أﻧت ﻣرﯾض ﺟدًا وﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة طﺑﯾﺔ؟ ﻻ ﺗذھب إﻟﻰ طﺑﯾب اﻷﺳرة أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .اﺗﺻل ھﺎﺗﻔﯾًﺎ
ً
اﻷﺳرة .أﺧﺑر اﻟطﺑﯾب أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺑﺳﺑب ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ.

اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
 .1اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﻻ ﺗﺳﺗﻘﺑل زﯾﺎرة

•
•
•
•
•
•

ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﻟﺧروج وﻻ ﺑﺎﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أو إﻟﻰ اﻟﻌﻣل.
ﺻﺎ آﺧرﯾن ﯾﺷﺗرون اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟك.
اﺟﻌل أﺷﺧﺎ ً
إذا ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧًﺎ ﺣﻘًﺎ ،ﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﻟﺧروج ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻟﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .ﯾﺳﻣﺢ ﺑذﻟك ﻓﻘط إن ﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾك
أﻋراض .ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  1.5ﻣﺗر وﻻ ﺗﻠﻣس أﺣدًا.
ﯾﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﻟﺟﻠوس ﻓﻲ ﺣدﯾﻘﺗك أو ﻓﻲ ﺷرﻓﺗك.
ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻷﺣد ﺑﺎﻟﻘدوم ﻟزﯾﺎرﺗك إﻻ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ )ﻣﺛل طﺑﯾب اﻷﺳرة وﻣﺻﻠﺣﺔ .(GGD
ﯾﺳﻣﺢ ﻓﻘط ﻟﻣن ﯾﺳﻛن ﻣﻌك ﺑﺎﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣﻌك.
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 .2اﻧﺗﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺻﺣﯾﺔ

•

ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺎب ﺑﺎﻷﻋراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ:
 oأﻋراض اﻟزﻛﺎم )زﻛﺎم اﻷﻧف وﺳﯾﻼن اﻷﻧف واﻟﻌطس وآﻻم ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻖ(
 oاﻟﺳﻌﺎل
 oﺿﻌف ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺷم أو اﻟذوق
 oﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس
 oارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة أو اﻟﺣﻣﻰ.
إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺗﻘد أﻧك أﺻﺑت ﺑﺎﻟﺣﻣﻰ ﻓﻘم ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﺣرارﺗك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺣرار .ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ ﻓﺗﺣﺔ
اﻟﺷرج أو اﻷذن .ﺗﻛون ﻣﺻﺎﺑًﺎ ﺑﺎﻟﺣﻣﻰ إذا ﻛﺎﻧت درﺟﺔ اﻟﺣرارة  38درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ أو أﻋﻠﻰ.

•

اﻏﺳل ﯾدﯾك ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺑﺎﻟﻣﺎء واﻟﺻﺎﺑون .ﻗم ﺑذﻟك داﺋ ًﻣﺎ:
 oﺑﻌد اﻟﺳﻌﺎل واﻟﻌطس
 oﺑﻌد زﯾﺎرﺗك ﻟﻠﻣرﺣﺎض
 oﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﺗرﺗﯾب
 oﻗﺑل اﻟطﺑﺦ واﻷﻛل.

•
•
•

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

•

 .3اﻟﺳﻌﺎل واﻟﻌطس ﻓﻲ داﺧل اﻟﻣرﻓﻖ وﻏﺳل اﻟﯾدﯾن
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