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للمرضى وأقاربهم

العزل المنزلي في حالة التأكد من
اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

العزل المنزلي
لقد تم تشخيص إصابتك بفيروس كورونا (كوفيد )19-مع ظهور أع راض خفيفة في
الوقت الحالي .لذلك ،فقد تم ترتيب العزل من زلي لك .ويهدف هذا اإلج راء إلى الحد من
انتشاء فيروس كورونا الجديد.
ينتقل الفيروس بسهولة ،ويُمكن أن تتفاقم أع راض فيروس كورونا (كوفيد )19-بدرجة
كبيرة ج دًا.
إذا تدهورت حالتك يُرجى إبالغ طبيب األسرة الخاص بك على الفور.
ينبغي أن يتمتع أقاربك الذين يعيشون معك البيت والموجودون بالقرب منك خالل
العزل بالصحة الجيدة ،وأال يكونوا يعانون من أم راض سابقة.
ينبغي -إن أمكن -أال يقيم معك في المنزل نفسه األشخاص المعرضون
للخطر بشكل كبير:
– األشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة،
– أو األشخاص الذين يعانون من أم راض مزمنة
– أو كبار السن

مخالطة األقارب الموجودين في منزلك
بأقل قدر ممكن

◀ يجب أن تقتصر مخالطة أف راد األسرة قدر اإلمكان على األشخاص
الذين تحتاج مساعدتهم فقط.
◀ عند االختالط ،يتعين عليك المحافظة على مسافة مسافة متر
ونصف المتر بينك وبين أقاربك ،وارتداء كمامة الفم واألنف.
◀ يتعين أال يُقيم كافة األشخاص في الغرفة نفسها التي تُ قيم بها ،أو يُف َّ
ض ل أن
يُقيموا في مكان آخر.

مخالطة األشخاص خارج منزلك
◀ يجب إيقاف المخالطة الشخصية ،على سبيل المثال مع ساعي
البريد وخدمات التوصيل والجي ران واألصدقاء والمعارف.
◀ ضع طلبات التوصيل أمام مدخل المنزل/أو الشقة.
◀ إذا كانت المخالطة أم رًا ال مفر منه ،فارت ِد كمامة الفم واألنف وحافظ
على أكبر مسافة ممكنة مع هؤالء األشخاص.

اإلقامة في الشقة
◀ يجب عليك االنفصال عن اآلخرين في غرفة منفردة قدر اإلمكان.
◀ احرص على التهوية الدورية لجميع الغرف.
◀ ال تستخدم المطبخ وال الممر وال الحمام وال الغرف المشتركة األخرى إال عند
الضرورة القصوى.
◀ تناول أنت وأقاربك وجباتكم في أماكن وأوقات منفصلة عن بعضكم قدر اإلمكان.

النظافة الشخصية
قواعد السعال والعطس
◀ حافظ على أكبر مسافة ممكنة بينك وبين األشخاص اآلخرين
(مسافة متر ونصف المتر).

االبتعاد
>  ١.٥م

◀ أشح بوجهك عند السعال والعطس.
◀ لحماية اآلخرين ،اسعل واعطس في ثنية ذراعك أو في منديل
يُستخدم لمرة واحدة ،وتخلص منه على الفور في سلة مهمالت ذات
غطاء.

مراعاة قواعد نظافة األيدي
◀ تجنب المصافحة.
◀ اغسل يديك جي دًا بالماء والصابون بانتظام ،خاصة بعد تنظيف
األنف أو العطس أو السعال .وبذلك يُمكن التخلص تقري بًا من
مسببات األم راض بالكامل.
◀ اغسل يدك على األقل لمدة  20إلى  30ثانية بالماء والصابون
–
–
–
–
–
–

قبل أي مخالطة لشخص آخر وبعدها
قبل إعداد الطعام
قبل األكل
بعد استخدام الحمام
كلما كانت اليدين متسخة بشكل واضح
بعد كل تواصل مع شخص مريض أو مع كل ما يحيط به بشكل مباشر.

◀ يُمكن استخدام ُم ع قَّ م اليدين الكحولي المالئم للجلد ،للتخلص من األوساخ غير
الظاهرة .انتبه إلى المسميات التالية:
– ” „begrenzt viruzidأو
– ” „begrenzt viruzid PLUSأو
– ”„viruzid
يُ رجى مراعاة تعليمات السالمة.
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تعليمات العزل المنزلي في حالة التأكد من اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

◀ استخدام المناشف التي تستعمل لمرة واحدة أو استبدل المناشف بمجرد أن تصبح
رطبة.
◀ يستخدم األصحاء مناشف مختلفة عن تلك التي يستعملها المرضى.
◀ ُرجى م راعاة عدم استخدام أي شخص في المنزل سوى منشفته الشخصية.

التنظيف
التنظيف والتطهير
◀ ن ِّ
األس رَّة والهواتف
ظ ف دائ ًم ا األسطح التي تُ لمس (الطاوالت الجانبية وإطارات ِ
الذكية واألجهزة اللوحية وغير ذلك) مرة واحدة يوم يًا على األقل.
◀ ن ِّ
ظ ف أسطح الحمام والمرحاض أكثر من مرة يوم يًا.
◀ استخدام عامل التنظيف المن زلي  ،وإذا لزم األمر  ،استخدم معقم االسطح
للتنظيف .التالية األلمانية مع هذا األخير  ،انتبه إلى المسميات
– ” „begrenzt viruzidأو
– ” „begrenzt viruzid PLUSأو
– ”„viruzid
يُ رجى مراعاة تعليمات السالمة.

الغسيل
◀ غسل مالبس الشخص المريض عند درجة ح رارة  60درجة مئوية
على األقل!

الشكاوى الصحية
في حالة ازدياد األوجاع
ينبغي أن يتناقش معك أطباء الرعاية الخارجيين ومكتب الصحة
المختص في وقت مبكر حول من يُمكنك التواصل معه في حالة الطوارئ
– كزيادة األوجاع – حتى في غير ساعات العمل المعتادة.

أفراد األسرة وأعراض المرض
جميع أف راد األسرة ينتمون لفئة أقرب األقربين ,ويخضعون للحجر المن زلي.
ينطبق االستثناء على األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أو الذين أصيبوا بعدوى
مؤكدة بفيروس " "Sars-CoV-2منذ أقل من  6أشهر.
يتعين عليك الحجر الصحي بعد آخر مخالطة مع الشخص المعزول
المريض بفيروس كورونا (كوفيد )19-أو بعد خروجه من العزل1
◀ م راقبة أع راض المرض عليك
◀ تسجيل أع راض المرض بدقة
(طالع)www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
في حالة ظهور آالم ،يُمكن أن تُ شير إلى اإلصابة بعدوى ( SARS-CoV-2فيروس
السارس التاجي )2-مثل (الحمى ،السعال وغيرهما) ،فإنها تعتبر عالمات عل ى
االشتباه في المرض .في هذه الحالة يتعين على الفور إج راء المزيد من االستيضاح
التشخيصي.

معلومات أخرى

◀ اجمع غسيل الشخص المريض في سلة غسيل منفصلة.
◀ عدم نفض الغسيل .تجنب االتصال المباشر للجلد والمالبس بالمواد الملوثة.
◀ استخدم منظف غسيل اعتياديًا وانتبه إلى التجفيف الكامل.

التخلص من النفايات
◀ كيس القمامة المعبأ به النفايات الناتجة عن شخص مريض
كالمناديل الورقية وغيرها ،يُحفظ في حاوية قابلة للغلق في غرفة
المريض.
◀ تخلص من كيس القمامة المربوط في حاوية بقايا النفايات.

( Robert Koch-Institutمعهد روبرت كوخ)

www.rki.de/covid-19

 BZgAالمركز االتحادي للتوعية الصحية
www.infektionsschutz.de

تجري الترجمة من خالل المركز االتحادي للتوعية الصحية (.)BZgA
الناشرRobert Koch-Institut, Berlin:
هيئة التحريرZBS 7 – Strategie und Einsatz, Fachgebiet 14 :
A– Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene

الرسوم www.goebel-groener.de:
صورة الغالف :جيانا ساندرز – stock.adobe.com
الطباعة RKI-Hausdruckereit:

(Robert Koch-Institutمعهد روبرت كوخ) هو معهد اتحادي في مجال عمل
وزارة الصحة االتحادية

 1حسبما يحدث أوالً .طالع www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
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