
 الَحْجر الُصحي المنزلي والعَْزل المنزلي
 بھ معرفتھ والقیامما تحتاج إلى  

 

   

 لمعرفة المزید
 اسأل مقدم الرعایة الصحیة الخاص بطفلك •
• seattlechildrens.org 

 خدمات ترجمة فوریة مجانیة
 في المستشفى، اسأل ممرضتك. •
 من خارج المستشفى، اتصل بخط الترجمة الفوریة المجاني المخصص للعائالت، •

 اخبر المترجم االسم أو رقم وصلة الھاتف الذي تحتاجھ. 1-866-583-1527
 

   

، وألفراد العائلة والممثلین القانونیین مجاناً. سیقوم مستشفى سیاتل یوفر مستشفى سیاتل لألطفال خدمات ترجمة فوریة للصم، للذین یعانون من صعوبة في السمع، أو للمرضى الذین ال یتكلمون اللغة اإلنجلیزیة
. تمت مراجعة ھذه النشرة من قِبل الطاقم الطبي في مستشفى سیاتل لألطفال. إال أن 206-987-2201بمركز موارد العائالت على الرقم لألطفال بتوفیر ھذه المعلومات بصیغ بدیلة عند الطلب. اتصل 

 ھا.احتیاجات طفلك فریدة. قبل التصرف على أساس ھذه المعلومات أو االعتماد علیھا، یرجى التحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بطفلك حول
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 1من  1 الوقایة من العدوى| تثقیف المریض والعائلة 
 

 في االنتشار في مجتمعنا.(الجدید) ، الذي یتسبب بھ فیروس كورونا المستجد COVID-19قد یستمر المرض الُمعدي 

انتقال ھذا الفیروس إلى اآلخرین في مجتمعنا. فكالھما  للحد منالَحْجر الُصحي المنزلي والعَْزل المنزلي یمثالن استراتیجیتین مختلفتین 
 االختالط مع اآلخرین خارج منزلك.   والحد منیعنیان البقاء في المنزل 

العزل المنزلي یمكن أن یكون صعباً علیھا. یرجى قراءة ھذه النشرة لمعرفة نحن نتفھم أن وضع العائالت في الحجر الصحي المنزلي أو 
  المزید حول ماذا یعني ھذا لك ولعائلتك.

ما ھو الحجر الصحي 
 المنزلي؟

أو من  COVID-19یتم اللجوء إلى الحجر الصحي المنزلي عندما یكون شخص ما قد اختلط عن قرب مع شخص آخر ُمصاب بـ 
المحتمل أن یكون قد تعرض لھ خالل سفره إلى مناطق معینة. عادةً، ال یعاني الشخص في الحجر الصحي المنزلي من أعراض 

 .علیھم عن اآلخرین في حالة ظھور أعراض المرض ولكننا نوصي بأن تبقى في المنزل وبعیًدا

ما ھو العزل الصحي  
 المنزلي؟

أو یُشتبھ بأنھ مصاب  COVID-19یتم اللجوء إلى العزل الصحي المنزلي عندما یكون الشخص مریًضا بصورة تثبت أنھ مصاب بـ 
 بھ. ھذا یساعد الشخص على تجنب نقل المرض إلى اآلخرین في مجتمعھ.

كم من الوقت  
سیكون علّي البقاء 

 في المنزل؟

یوًما، إال أنھ قد یستمر لفترة أطول إذا مرضَت وتحتاج إلى البقاء في عزلة حتى  14عادةً ما یستمر الحجر الصحي المنزلي لمدة  
 تتحسن صحتك.

أیام تقریبًا أو ثالثة  7وتم وضعك في العزل الصحي المنزلي، فستحتاج إلى البقاء في المنزل لمدة  COVID-19إذا كنت ُمصاباً بـ 
 ین.  تاالثن بینأیام بعد أن تشفى من الحّمى. من أجل سالمتك وسالمة اآلخرین، اختر الفترة األطول 

بَمن أتصل إذا كانت 
 لدي أسئلة؟

 ، فتحدث إلى فریق الرعایة الصحیة الخاص بك.COVID-19إذا كانت لدیك أسئلة حول اختبار 

 إلى مقدم الرعایة األولیة الخاص بطفلك. COVID-19ینبغي توجیھ أي أسئلة أخرى حول فیروس كورونا أو  

ماذا نحتاج إلى القیام 
 بھ؟

 ینبغي على طفلك:
البقاء في المنزل. ینبغي أال یغادر طفلك المنزل إال للحصول على الرعایة الطبیة. وھذا یتضمن البقاء في المنزل، عدم الذھاب إلى  •

 تجنب األماكن العامة ووسائل النقل العام.والمدرسة، 
 یجب تغطیة فم طفلك وأنفھ بمندیل عند السعال أو العطس. •

 :اتباع ما یلي دم الرعایة األولیةاألم أو مق/أو األبینبغي علیك أنت 
البقاء في المنزل. ینبغي أال تغادر المنزل إال للحصول على الرعایة الطبیة. وھذا یتضمن البقاء في المنزل، عدم الذھاب إلى  •

 تجنب األماكن العامة ووسائل النقل العام.والعمل، 
 زل. ال ینبغي أن یزورك أي شخص آخر في المنزل.احرص على تواجد األشخاص الضروریین فقط لتوفیر الرعایة في المن •
 عند بدء ظھور أعراض علیك مثل السعال والحّمى، اخبر مقدم الرعایة الصحیة األولیة بذلك على الفور.  •
 ابقى في غرفة مختلفة عن طفلك قدر اإلمكان إذا كان أحدكما مریضاً واآلخر لیس كذلك.  •
تمّخط أنفك، أو ل معقّم للیدین، خاصة بعدما تعطس أنت أو طفلك، داِوم على تنظیف یدیك جیًدا بالماء والصابون أو استخدام جِ   •

 قبل لمس وجھك أو تناول الطعام.    و
منزلك، وخاصة بین تجنب مشاركة األدوات المنزلیة مثل األطباق واألكواب والفراش أو األشیاء األخرى فیما بین األشخاص في  •

 األشخاص المرضى وغیر المرضى.
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