
نظر البوابة ا -ي والية ساكسونيا الحرة فس كورونا إيجابية بالدائرة أو المدن الحضرية التابعة لكم أُعلنت هذه القواعد في المرسوم العام بشأن عزل الُمخالطين المباشرين والُمشتبه بإصابتهم واألشخاص الذين جاءت نتيجة اختبارهم لفيرو
 اإللكترونية المعنية هناك.
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" أو إذا جاءت نتيجة االختبار إيجابية أو كنت مخالًطا مباشًرا لحالة ُمصابة؟2ماذا تفعل عند االشتباه في اإلصابة بفيروس كورونا "سارس كوف 

 عند االشتباه في اإلصابة بالعدوى .1

؟PCRهل جاءت نتيجة اختبارك الذاتي )بدون إشراف( إيجابية أو تظهر لديك أعراض كورونا وقمت بإجراء اختبار 

 جوز لك مغادرة شقتك أو مسكنك إال عند التوجه للطبيب أو إلجراء اختبار إذًا يجب عليك البقاء بالمنزل )أي عزل نفسك(. ال يPCR. 
  وعند ظهور أعراض لدى الطبيب، وإال في مركز اختبارات. -ويجب عليك الخضوع لالختبار إذا جاءت نتيجة االختبار الذاتي لك إيجابية
 .وإن كنت تعيش مع أشخاص آخرين فحاول االبتعاد عنهم قدر اإلمكان 
 .يُرجى إخبار رب العمل لديك بحدوث اشتباه في اإلصابة بالعدوى  

نتيجة إيجابية فيجب أن تواصل العزل )انظر:  PCRسلبية ينتهي العزل على الفور. احتفظ بنتيجة االختبار السلبية. أما إذا جاءت نتيجة اختبار  PCRفإذا جاءت نتيجة اختبار 
 االختبار الثانية إيجابية(.

يجة االختبار إيجابيةإذا جاءت نت .2

  أيام على األقل. 10يجب عليك البقاء بالمنزل )أي عزل نفسك( لمدة 
 .وال يجوز لك الخروج إال إن كان يجب عليك الذهاب للطبيب أو إجراء االختبار  
  وبالتالي يجب أيًضا إن كنت تعيش مع أشخاص آخرين وحدث بينكم اتصال مباشر في اليومين األخيرين فيجب أن تخبرهم على الفور أن نتيجة اختبارك جاءت إيجابية

 (.. الُمخالطون3على أفراد األسرة أو السكان اآلخرين معك )أفراد البيت( البقاء في المنزل )انظر: 
 اإلمكان  ين جميعًا الذين قمت بمخالطتهم خالل يومين قبل إجراء االختبار أو ظهور األعراض لديك. ويجب عليهم جميعًا تقليل االلتقاء بالناس قدرأخبر األشخاص اآلخر

وإجراء اختبار في اليوم الثالث أو الرابع من مخالطتهم لك. ويُجرى االختبار مجانًا في مركز اختبار.
 متواجدين بشقتك حتى ال يُصابوا بالعدوى.تجنب االقتراب مع األشخاص ال 
 .أخبر جهة عملك أو المدرسة أو الروضة باألمر 
 .شغل تطبيق التحذير من كورونا واذكر نتيجة اختبارك  
  ز االختبارات. وينتهي العزل ساعة فيمكنك إجراء "اختبار اختياري" لك باختبار األجسام المضادة بداية من اليوم السابع بأحد مراك 48فإن لم تظهر عليك أعراض لمدة

عند االتصال المباشر مع شخص جاءت نتيجة اختباره إيجابية )الُمخالط( .3

 آخرين من  إذا كنت تعيش مع شخص ما جاءت نتيجة اختباره إيجابية فإن هذا يصبح شخًصا ُمخالًطا )أحد أفراد األسرة(. ويمكن لمكتب الصحة عزل أشخاص
أيام. وتوجد استثناءات لألشخاص التاليين: 10منزل )أي عزل نفسك( لمدة المخالطين. ويجب عليك البقاء بال

 ،)الحاصلون على الجرعة التعزيزية" )ثالثة جرعات" 
 ،)المتعافون الُمطعمون )الجمع بين تطعيم أو اثنين وعدوى واحدة 
  يوًما بعد التطعيم، 90الُمطعمون الحاصلون على تطعيمين حتى مدة تصل إلى
  يوًما بعد إجراء اختبار  90وحتى  29المتعافون بداية من اليومPCR. 

  أيام. 10ويبدأ عزلك وعزل المخالطين لك في اليوم األول بعد االتصال بهم وينتهي بعد 
 اءت نتيجة اختباره إيجابية كشهادة أخبر جهة عملك أو المدرسة أو الروضة باألمر. وتُستخدم أيًضا معلومات مكتب الصحة الخاصة بالشخص الذي تسكن معه الذين ج

تفيد لفترة العزل.
 .وال يجوز لك الخروج إال إن كان يجب عليك الذهاب للطبيب أو إجراء االختبار  
 في حالة رغبة مكتب ختبار ويمكنك إجراء "اختبار اختياري" لك في اليوم السابع عبر اختبار المستضدات. ويُجرى االختبار مجانًا في مركز اختبار. احتفظ بنتيجة اال

 المدرسة أيًضا.الصحة في رؤيتها. ويمكن للتلميذات والتالميذ إجراء اختبار اختياري في اليوم الخامس؛ ويمكن في الحاالت االستثنائية قبول إجراءه في 
 ا اختباًرا ألنفسهم في اليوم الثالث أو الرابع بعد وينبغي على جميع األشخاص الذين خالطوا أشخاًصا جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية ولم يخضعوا للعزل أن يجرو

(.. الُمخالط1مخالطتهم لهم وأن يلتقوا أقل عدد ممكن من الناس وأن يرتدوا كمامة. ومن تظهر عليه األعراض يُعتبر من المخالطين )انظر: 

 تجد مراكز االختبار وجميع المعلومات عن كورونا هنا:

 www.coronavirus.sachsen.de ،تك الحضريةصفحة اإلنترنت بدائرتك أو مدين

مساعدتك مهمة جًدا اآلن حتى نتمكن معًا من وقف الجائحة.

تم التحدیث في ۸ مارس 

www.coronavirus.sachsen.de

