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نصيحة لجميع أفراد األسرة
تأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل بها تهوية جيدة، مثل 

مكيفات الهواء أو النوافذ المفتوحة.

يجب على جميع أفراد األسرة ممارسة أعلى معايير 
الصحة والنظافة الشخصية

اغســل يديــك جيــًدا بشــكل متكــرر بالصابون والماء، أو اســتخدم معقم 
اليديــن الكحولــي فــي حالــة عــدم توفر الصابــون والماء وإذا لم تكن 
يديــك متســخة بشــكل واضــح. تجنــب لمس عينيــك وأنفك وفمك 

بأيدي غير مغســولة.

يجــب فصــل أفراد األســرة اآلخرين عن الشــخص المعــزول بقدر اإلمكان. 
ال ينبغــي أن ينامــوا فــي ذات الغرفــة وعليهــم اســتخدام حمــام منفصل 

إذا أمكن.
توخــى الحــذر بشــكل خــاص عندمــا يتعلــق األمر بكبار الســن، ومن يعانون 

مــن جهــاز مناعــة ضعيــف، أو المصابيــن بأمــراض معينة، إذ يجب 
فصلهم عن الشــخص المعزول في المنزل. وهذا يشــمل األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن األمــراض المزمنــة كأمراض القلــب والرئة أو الكلى 

أو داء الســكري.

إن المعلومات التالية هي إلرشادك وأفراد أسرتك إذا تم نصحك 
باإللتزام بالعزل المنزلي االحترازي بعد السفر إلى موقع متأثر أو 

 .COVID-19 االحتكاك بشخص مصاب بفيروس كورونا



لعمل محلول ُمبيض في المنزل:

بعد أن يســتخدم الشــخص المعزول في المنزل هذه األشــياء، يجب 
غسلها جيًدا بالصابون والماء الساخن.

قم يومًيا بتنظيف األسطح “التي ُتلمس باستمرار” كالطاوالت ولوحات 
المفاتيح ومقابض األبواب وصنابير الحمامات والمراحيض والكمدينات. 

ارتدي القفازات ذات االستخدام الواحد أثناء تنظيف األسطح. 

تجنب مشاركة األدوات المنزلية
ال تشــارك األطباق أو كأس الشــرب أو األكواب أو أدوات المائدة أو 

غيرهــا مع الشــخص المعــزول في المنزل. 



غسل المالبس واألقمشة جيًدا
قــم بخلــع وإزالــة المالبــس أو أغطية الفراش الملوثة حااًل. 	 
ارتدي القفازات ذات االســتخدام الواحد أثناء التعامل مع األقمشــة 	 

المتســخة. اغســل يديك على الفور بعد إزالة القفازات.
اغســل األقمشــة بالمطهر والماء الدافئ ألطول فترة ممكنة، ثم جفف 	 

األقمشــة باستخدام نفس اآللة.

إرشادات للشخص 
المعزول في المنزل 

تجنــب تعريــض اآلخريــن لإلصابــة، ســيحتاج الشــخص المعــزول فــي المنزل 
إلــى الدعــم فــي عــدة أمــور مثل التســوق مــن البقالــة أو الحصول على 

الوصفــات الطبية. 
اســتخدام أقنعــة الوجــه: يجــب عليــك ارتــداء قنــاع إذا احتجت أن تكون حول 

أشــخاص آخرين لم يتعرضوا للفيروس، ســواء أو في منزلك أو في ســيارة، 
ألنــك فــي طريقــك لزيــارة الطبيــب )فقط بعد االتصــال بالطبيب أواًل(. 

تتضمــن المراقبــة الذاتيــة مراقبــة وتســجيل درجــة حرارتك وأي أعــراض محتملة 
لـــ COVID-19 لمــدة 14 يوًمــا مــن تاريــخ المغــادرة مــن  أي بلد أو بعد 

 .COVID-19 اإلحتــكاك مــع شــخص مصاب بـ



القائمة اليومية للتحقق عند 
المراقبة الذاتية

درجة الحرارة 37.8         	 
درجــة مئوية )صباًحا ولياًل(

الســعال )بدأ لتوه أو تفاقم( 	 
نعم / ال

التهــاب الحلــق نعم / ال	 
ضيــق فــي التنفس نعم / ال	 

إذا تطورت األعراض خالل فترة 
العزلة المنزلية:

اتصل قبل زيارة طبيبك
تحــدث إلــى مــزود الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك ليتمكــن من اتخــاذ االحتياطات 

الالزمــة لحمايــة اآلخرين.
عنــد ظهــور األعــراض يجــب عليــك االتصــال ب وزارة الصحــة على الرقم 937، 

واذا كنــت مريًضــا مســجل فــي مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي فيمكنك 
االتصــال بمركزنــا أيًضا 800-305-4444.

انتظر ســت ساعات 
علــى األقــل بعد تناول 
األدويــة التــي يمكن أن 

تخفــض درجة حرارتك
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تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

 @JHAHNews تابعوا حسابنا على تويتر وإنستغرام
لمعرفة آخر أخبار فيروس كورونا COVID-19 أو للمزيد 

JHAH.com من المعلومات قم بزيارة

ابَق على اطالع بآخر المستجدات 
توفــر صفحــة COVID-19 علــى موقعنــا اإللكترونــي مــواد تثقيفيــة 

وتعليميــة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة، باإلضافــة إلــى روابــط ألطراف 
ثالثــة موثــوق بهــا مثــل منظمــة الصحــة العالمية.


