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وس كوفيد ي عليك فعله إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة بفير
ولكنك لم تكن قد   19-ما الذي ينبغ 

 ؟ 19-خالطت بشكل مباشر شخًصا تم تشخيص إصابته بكوفيد 

جِريت بتاري    خ 
ُ
ي أ
ات الت   2021أبريل  27ملخص التغيير

ي مع صيغة  •
ثة للتماش 

َّ
 .  CDCمتطلبات الكمامة الُمحد

ثة حول المواد المصنوع منها الكمامة وغطاء الوجه والمقاس المناسب بما يتماش  مع توصيات  ا •
َّ
لصيغة الُمحد

Centers for Disease Control and Prevention (CDC  ,مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها .) 

ن بالكامل، • ني 
والذين ربما يكونون قد خالطوا أشخاًصا   توصيات إضافية فيما يتعلق بالحجر الصحي لألفراد الُمحصَّ

وس كوفيد ن بفي   . 19-مصابي 

 .إضافة معلومات جديدة تخص األفراد الذين حصلوا عىل اللقاح •

وس كوفيد ا بمرض فير
ً
 ؟ 19- هل يمكن أن أكون مصاب

ية)الشائعة  األعراضتشمل  ن وقد تشمل األعراض . الحىم والسعال وضيق التنفس  19-لإلصابة بكوفيد( باللغة اإلنجلي 
ي العضالت والصد

د وآالًما فن اع والتهاب الحلق واإلرهاق واالحتقان األخرى الشعور بنوبات من قشعريرة اإلحساس بالير
ي التذوق والشم

ا لحاست 
ً
ا جديد

ً
ء واإلسهال أو فقدان ي

 .  وسيالن األنف والغثيان والق 

َّ الخضوع الختبار الكشف عن اإلصابة بكوفيد ي علي
 ؟19- هل ينبغ 

، فتواصل  19-ه بكوفيد، أو إذا كنت قد خالطت شخًصا تم تأكيد إصابت19-إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة بكوفيد. نعم
م خدمات الرعاية الصحية الخاص بك ليجري لك اختباًرا

ِّ
 . مع ُمقد

فهناك العديد  : إذا لم تتوفر لشخص ما إمكانية الحصول عل خدمات صحية من طبيب أو مقدم خدمات رعاية صحية
ا أو بتكاليف منخفضة، بغض النظ

ً
ي توفر خدمة إجراء االختبارات مجان

األسئلة  راجع . ر عن وضع الهجرةمن األماكن الت 
ية) الشائعة عن إجراء االختبارات ن خط  أو اتصل عىل  (وزارة الصحة) Department of Healthالخاصة بـ ( باللغة اإلنجلي 

ية) 19-والية واشنطن الساخن لمعلومات كوفيد ن  (. باللغة اإلنجلي 

ي مقابلة مع سلطات الصحة العامة 
 
 شاِرك ف

وس كوفيد ي سلطات الصحة العامة، وسيكون ذ19- إذا ثبتت إصابة بفي 
ن فن ي العادة عير  ، فسيتواصل معك أحد العاملي 

لك فن
ن عليك فعله وما هو نوع الدعم المتاح لك.  الهاتف .  سيساعدك الشخص الذي سيجري معك المقابلة عىل فهم ما يتعي 

سيطلب منك الشخص الذي سيجري معك المقابلة تزويده بأسماء ومعلومات االتصال الخاصة باألشخاص الذين خالطتهم  
مات حت  يمكن لسلطات الصحة العامة إبالغ هؤالء األشخاص باحتمال تعرضهم  يتم طلب هذه المعلو . بشكل مباش  مؤخًرا

وس كوفيد لن تقوم سلطات الصحة العامة باطالع األشخاص الذين خالطتهم بشكل مباش  عىل اسمك  . 19-لإلصابة بفي 
 .  عند التواصل معهم

وس كوفيد َّ فعله لمنع انتشار عدوى مرض فير ي علي
ي إىل  19- ما الذي ينبغ 

ي واألشخاص  مت 
أفراد عائلت 

؟ ي ي المجتمع المحيط ب 
 
 اآلخرين ف

ل، وال تخرج إال للحصول عل الرعاية الطبية • ي المي  
 
   . الزم البقاء ف

o ي األماكن العامة
ب استخدام وسائل النقل العاّم، أو سيارات . ال تذهب إىل العمل، أو المدرسة، أو تخرج فن

ّ
تجن

 .اطلب من اآلخرين التسّوق من أجلك أو استخدم خدمات توصيل البقالة. األجرة، أو خدمة مشاركة الركوب 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o ا قبل زيارة مقدم خدمات الرعاية الصحية وأبلغه أنك مصاب بكوفيد
ً
أو أنك تخضع للتقييم   19-اتصل مسبق

ي الوقت الحاىلي فيما يتعلق باإلصابة بكوفيد
.  واحرص عىل ارتداء غطاء للوجه قبل دخولك إىل المبتن .  19-فن

ي غرفة االنتظار من اإلصابة ست 
ي المبتن أو األشخاص الموجودين فن

ن فن ي وقاية العاملي 
ساعد هذه اإلجراءات فن

 . بالمرض

لك  • ي مي  
 
 .  اعزل نفسك عن األشخاص اآلخرين والحيوانات الذين يعيشون معك ف

o ا عن األشخاص اآلخرين
ً
ي حجرة محددة بعيد

 .  يجب البقاء قدر اإلمكان فن

o  
ا
 .، إذا كان ذلك متاًحااستخدم حماًما منفصل

o ا من القماش
ً
إذا لم تتمكن من  . عند مخالطتك لآلخرين ووجودك بالقرب منهم ارتِد غطاء للوجه مصنوع

 .  خرين ارتداء غطاء للوجه عند دخولهم غرفتكارتداء غطاء للوجه، فيجب عىل األشخاص اآل 

o   ي ا بإحكام عىل جانتر
ً
ء يغطي الفم واألنف بالكامل، ويكون مثبت ي

غطاء الوجه المصنوع من القماش هو أي ش 
ا  .  الوجه وتحت الذقن

ً
ن أو أكير من القماش المنسوج بإحكام ومزود ويجب أن يكون مصنوًعا من طبقتي 

طة تلتف حول  يمكن لألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية، أو . رأسك أو خلف أذنيكبأربطة أو أش 
سلوكية، أو متعلقة بالنمو تمنعهم من ارتداء غطاء للوجه من القماش ارتداء درع للوجه مزود بغطاء من  

ي دور رعاية األطفال، والمعسكرات النهارية،  . األسفل
ا استخدام دروع الوجه من قِبل األطفال فن

ً
يمكن أيض

ي عش  وب
 من مرحلة رياض األطفال وحت  الصف الثانن

ا
م بداية

ُّ
قد يتطلب األمر ارتداء الكمامات أو  . يئات التعل

ي أماكن العمل؛ ألنها توفر حماية أكير من أغطية الوجه المصنوعة من القماش
 .  أجهزة التنفس فن

o  اإلرشادات الصادرة عنCenters for Disease Control and Prevention (CDC ،  مراكز السيطرة عىل
اتيجيات( األمراض والوقاية منها ية) توصي بإسي  ن ن مالءمة الكمامة للوجه من أجل إبطاء  ( باللغة اإلنجلي  لتحسي 
وس كوفيد اتيجيات ارتداء كمامة من القماش فوق   تتضمن. بشكل أكير فاعلية 19-انتشار في  هذه اإلسي 

طة األذن الخاصة بكمامة اإلجراءات الطبية، واستخدام دعامة  الكمامة الخاصة باإلجراءات الطبية، وعقد أش 
وباإلضافة إىل ذلك، ال توصي  . لتثبيت الكمامة، أو وضع غطاء من قماش النايلون فوق الكمامة

Department of Health (DOH ،وزارة الصحة)    باستخدام الكمامات المزودة بصمامات الزفي  أو فتحات
ي استخدام أجهزة  .  العنق المصنوعة من طبقة قماش واحدة( جراميق)التهوية أو عصابات وأوشحة 

وال بأس فن
ي حددتها 

ا لإلرشادات الت 
ً
 Departmentو DOHالتنفس المزودة بصمامات الزفي  عندما يتم استخدامها وفق

of Labor & Industries (L&Iوزارة العمل والصناعات بوالية واشنطن ،) (ية ن  (. باللغة اإلنجلي 

o  ي
ي مراعاة تدابي   من المهم الحرص عىل ارتداء كمامة عند الوجود فن

جميع األماكن العامة، إىل جانب االستمرار فن
ام بالتباعد الجسدي، ونظافة اليدين، والعزل، والحجر الصحي  ن ي اللقاح، وااللي 

 . الصحة العامة الفعالة، مثل تلق 

o ي أضيق الحدود أثناء مرضك
اطلب  . احرص عىل أن تجعل مخالطتك للحيوانات األليفة والحيوانات األخرى فن

ا
ً
إذا لم يكن هناك بد من أن ترىع حيوانك األليف  . من أحد أفراد أشتك رعاية حيواناتك، كلما كان ذلك ممكن

. بنفسك، فاحرص عىل غسل يديك قبل وبعد التعامل مع الحيوانات األليفة وارتد غطاء للوجه، إن أمكن

ية) والحيوانات 19-كوفيدراجع   ن  .لمزيد من المعلومات( باللغة اإلنجلي 

o   ي ذلك األطباق أو كؤوس
ال تتشارك األغراض الشخصية مع األشخاص اآلخرين أو الحيوانات األليفة، بما فن

ب أو األكواب أو أدوات الطعام أو المناشف أو الفراش  .  الش 

ي جميع األوقات،   أقدام( 6)فاظ عل مسافة التباعد الجسدي البالغة ستة احرص عل الح •
ا عن اآلخرين فن

ً
بعيد

 .حت  إذا كنت ترتدي الكمامة

ف يديك باستمرار •
ِّ
ي حالة عدم توفر الماء والصابون،  . ثانية عىل األقل 20اغسل يديك بالماء والصابون لمدة  .نظ

فن
ين يحتوي عىل الكحول

َ
 .تجنب لمس وجهك بأيٍد غي  مغسولة. عىل األقل% 60بنسبة   استخدم مطهًرا لليد

تخلص من المناديل الورقية    .احرص عل تغطية فمك وأنفك بالمناديل الورقية عند السعال والعطس  •
يك

َ
 .المستخدمة، ثم اغسل يد

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Arabic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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ي يتم  •
 "احرص عل تنظيف األسطح الت 

ً
ا ي ذلك الطاوالت، وأسطح ، "لمسها كثير

المناضد، ومقابض األبواب،  بما فن
وأغراض الحمامات، والمراحيض، والهواتف، ولوحات المفاتيح، واألجهزة اللوحية، والطاوالت الموجودة بجانب  

ِبع التعليمات الموجودة عىل الملصق. األشة
ّ
لًيا أو مناديل مبللة وات ن  . واستخدم بخاخ تنظيف مين

ي تظهر عليك 
 راقب األعراض الت 

ي تظهر عليكالتمس الحصول عىل 
ا بمقدم خدمات الرعاية  .  المساعدة الطبية عىل الفور إذا ساءت األعراض الت 

ً
اتصل مسبق

وس كوفيد ي من أعراض اإلصابة بفي 
واحرص عىل  . 19-الصحية قبل زيارته للحصول عىل الرعاية الالزمة وأبلغه أنك تعانن

ي غرفة   ارتداء غطاء للوجه قبل دخول مرفق الرعاية الصحية من أجل منع
انتقال الجراثيم لألشخاص اآلخرين الموجودين فن

 .  االنتظار وغرف الفحص

، فأخير طاقم موزىعي المهام أنك مصاب بأعراض 911إذا كانت لديك حالة طبية طارئة وتحتاج إىل االتصال برقم الطوارئ 
وس كوفيد  .وإذا أمكن، فارتِد كمامة قبل وصول طاقم الخدمات الطارئة.  19-في 

؟ كم من  الوقت أحتاج لعزل نفسي

وس كوفيد  .1 ي إصابتك بفي 
فيمكنك إنهاء العزل   وظهرت عليك األعراض،  19-إذا ثبتت إصابتك أو كنت تشتبه فن

ىلي عندما
ن  : المين

o   وساعة عىل األقل من دون استخدام األدوية الخافضة للحرارة،  24تزول عنك أعراض الحىم لمدة ... 
o  ية) األعراضتتحسن ن  ... و، (باللغة اإلنجلي 
o  أيام عىل األقل منذ بدء ظهور األعراض عليك 10تمر. 

وس كوفيد .2 ىلي عندما لم تظهر عليك أي أعراض،، لكن  19-إذا ثبتت إصابتك بفي 
ن  :فيمكنك إنهاء العزل المين

o  وس كوفيد 10تمر  ... و، 19- أيام عىل األقل منذ إجراء االختبار األول الذي أثبت إصابتك بفي 
o 19- لم تشعر بالمرض بسبب كوفيد. 

وس كوفيدالمزيد من اإلرشادات متاحة لـ  ي إصابتهم بفي 
ن أو الذين يشتبهون فن  19-األشخاص المصابي 

؟  ىلي والحجر الصحي
 ما الفرق بير  العزل المي  

وس كوفيد العزل • ي تتخذها إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة بفي 
، أو تنتظر نتائج االختبار، أو  19- هو اإلجراءات الت 

وس كوف ا عن اآلخرين . 19-يدثبتت إصابتك بفي 
ً
ل بعيد ن ي المين

م بالبقاء فن ن ي العزل أن تلي 
ي ذلك أفراد  )ويعتن

بما فن
ة الزمنيةطوال ( أشتك  . الموص بها لتجنب نش  المرض الفي 

وس كوفيد الحجر الصحي  • ي تتخذها إذا خالطت شخًصا مصاًبا بفي 
ي الحجر الصحي أن   . 19-هو اإلجراءات الت 

ويعتن
ا عن اآلخرين طوال 

ً
ل بعيد ن ي المين

م بالبقاء فن ن ة الزمنيةتلي  ي حالة كنت مصاًبا بالعدوى وأصبحت  الفي 
الموص بها فن

 للعدوى
ا
وس كوفيدويتحول الحجر ال . ناقل ىلي إذا أثبت االختبار إصابتك بفي 

ن ا، أو   19- صحي إىل عزل مين
ً
الحق

وس كوفيد  .  19- ظهرت عليك أعراض اإلصابة بفي 

؟   ما هي مدة الحجر الصحي

م الحجر الصحي لمدة   ن يوًما من تاريــــخ آخر مخالطة لك لشخص    14تشجعك توصيات الحجر الصحي الحالية بأن تلي 
ة، وإذا ظهرت عليك أيٌّ   . هو الخيار األسلمهذا   . 19-مصاب بمرض كوفيد ي تظهر عليك خالل تلك الفي 

راقب األعراض الت 
وس كوفيدمن  ية) 19-أعراض اإلصابة بفي  ن ة الـ (  باللغة اإلنجلي    يجب. فاحرص عىل الخضوع لالختباريوًما،  14خالل في 

وس كوفيد   14تطبيق خيار الحجر الصحي لمدة   19- عىل األماكن والفئات المعرضة الحتماالت عالية من خطر اإلصابة بفي 
  : يوًما

ي مرافق الرعاية الصحية طويلة األجل أو مرافق رعاية األمراض الحادة •
 .األشخاص الذين يعملون أو يقيمون فن

ي مؤسسة إصالحية األشخاص الذين •
 .يعملون أو يقيمون فن

ي مأوى أو سكن مؤقت •
 .األشخاص الذين يعملون أو يقيمون فن

ي مساكن جماعية مثل بيوت الطلبة أو نوادي األخويات أو النوادي النسائية •
 .األشخاص الذين يعيشون فن

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveARABIC.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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ي ظروف العمل المزدحمة حيث تكون مراعاة التباعد الجسدي أ •
 بسبب األشخاص الذين يعملون فن

ا
مًرا مستحيل

ي المخازن أو المصانع
 . طبيعة العمل، مثلما هو الحال فن

ن سفن صيد األسماك أو تصنيع المأكوالت البحرية •  .األشخاص الذين يعملون عىل مي 

ا، فالزم الحجر الصحي لمدة 
ً
،  19-أيام من تاريــــخ آخر مخالطة لك لشخص مصاب بمرض كوفيد 10إذا لم يكن ذلك ممكن

ة الـ  19-إذا ظهرت عليك أيٌّ من أعراض اإلصابة بمرض كوفيد. إجراء اختبارات إضافيةدون  أيام، فالزم الحجر   10خالل في 
ي مراقبة األعراض حت  اليوم ال  . يوًما كاملة واحرص عىل الخضوع لالختبار 14الصحي لمدة 

 
 . 14استمر ف

ي ظل ظروف معينة، إنهاء الحجر الصحي 
أيام كاملة من تاريــــخ آخر مخالطة لك لشخص   7 بعد قد يكون من الممكن، فن
ي نتيجة سلبية لالختبار و لم تظهر عليك األعراضإذا   19-مصاب بمرض كوفيد

ي موعد ال  )بعد تلق 
يجب إجراء االختبار فن

ي مراقبة  . وهذا يعتمد عىل مدى توفر الموارد الالزمة إلجراء االختبار (. ساعة قبل إنهاء الحجر الصحي  48يزيد عن 
 
استمر ف

   . 14األعراض حت  اليوم ال  

  . استش  السلطات الصحية المحلية لتحديد الخيار األفضل لظروفك الخاصة

ن عىل  ال مؤخًرا عن إرشادات جديدة تفيد بأنه  Centers for Disease Control and Prevention  (CDC)أعلنت  يتعي 
ن بالكامل وخالطوا ش أن يخضعوا للحجر الصحي إن كانوا   19- خًصا مصاًبا بكوفيداألشخاص الذين أصبحوا محصني 

   : يستوفون جميع المعايي  التالية

ن بالكامل  •  (. انظر القسم أدناه لمزيد من المعلومات)أصبحوا محصني 
 . 19- أال يكونوا قد أصيبوا بأعراض منذ تعرضهم الحاىلي لمخالطة شخص مصاب بكوفيد •

ن عىل من اكتمل تطعيمهم االنتباه لألعراض لمدة  وعليهم كذلك المداومة عىل ارتداء  . يوًما بعد تعرضهم  14سيتعي 
، وتضييق دوائرهم االجتماعية    . الكمامات، وممارسة التباعد االجتماىعي

ي أماكن الرعاية الصحية ممن حص
ن فن ن والمقيمي  ي أن وُيستثتن من هذا اإلرشادات أن المرصن الداخليي 

لوا عىل اللقاح ينبغن
ي الحجر الصحي بعد التعرض لمخالطة شخص مصاب بكوفيد

 .19-يستمروا فن

ي اتباع 
ي عىل األشخاص الذين ال يستوفون كال المعيارين أن يستمروا فن

باللغة  ) إرشادات الحجر الصحي الحاليةينبغن
ية ن وس كوفيد( باإلنجلي  ي إصابته بفي 

 .أو تأكدت إصابته به 19- بعد التعرض لمخالطة شخص ُيشتبه فن

ا بالكامل؟
ً
 مت  يمكن اعتبارك محصن

ي الحاالت التالية  
ا بالكامل فن

ً
 : ُيعتير الشخص محصن

، مثل لقاحات  • ن ن من الحصول عىل الجرعة الثانية من أنواع اللقاحات المكونة من جرعتي    Pfizerبعد مرور أسبوعي 
 ، أوModerna أو

ن من الحصول عىل اللقاح المكون من جرعة واحدة، مثل لقاح  • كة  Janssenبعد مرور أسبوعي   Johnsonمن ش 
& Johnson 

ن عىل: مالحظة ي حال مرور أقل من أسبوعي 
ي حال كنت ال تزال بحاجة إىل الحصول عىل  فن

 الحصول عىل جرعة اللقاح، أو فن
وس ا بالكامل ضد الفي 

ً
ي أنك لست محصن

باللغة ) اإلجراءات الوقائية واظب عىل اتخاذ جميع. الجرعة الثانية، فهذا يعتن
ية ن ا بالكامل( اإلنجلي 

ً
 .حت  تصبح محصن

ا بالكامل
ً
 :عندما تصبح محصن

فيهية دون ارتداء الكمامة،  • ي األنشطة الخارجية والي 
ي بعض البيئات واألماكن المزدحمةيمكنك المشاركة فن

  إال فن
ية) ن  (. باللغة اإلنجلي 

ا من دون ارتداء  ي •
ً
ن بالكامل أيض ي أماكن مغلقة وتضم أشخاًصا محصني 

ي تجري فن
ي التجمعات الت 

مكنك المشاركة فن
 .كمامة

ي أماكن مغلقة وتضم أ •
ي تجري فن

ي التجمعات الت 
شخاًصا من أشة أخرى لم يحصلوا عىل اللقاح  يمكنك المشاركة فن

من دون ارتداء كمامات، ما لم يكن أي من هؤالء  ( عىل سبيل المثال، زيارة األقارب الذين يعيشون جميًعا مًعا)

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
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ا
ً
ايد لإلصابة بمرض شديد بسبب كوفيد  األشخاص أو أي شخص يعيش معهم معرض ن باللغة ) 19- لخطر مي 

ية ن  (. اإلنجلي 

وس كوفيد  • ، فال داىعي لالبتعاد عن اآلخرين أو الخضوع لالختبار إال إذا ظهرت  19-إذا خالطت شخًصا مصاًبا بفي 
 . عليك أعراض اإلصابة

o ي أماكن
، (مثل إصالحية أو منشأة احتجاز أو مسكن جماىعي )إقامة جماعية،  ومع ذلك، إذا كنت تعيش فن

وس كوفيد ا عن اآلخرين لمدة 19-وخالطت شخًصا مصاًبا بفي 
ً
ن عليك البقاء بعيد يوًما    14، فال يزال يتعي 

  . والخضوع لالختبار، حت  إذا لم تظهر عليك أعراض اإلصابة

ن الخاصة بك، فال يزا ن عليك اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجلوبغض النظر عن حالة التحصي  حماية نفسك   ل يتعي 
ية)  واآلخرين ن ي األماكن العامة( باللغة اإلنجلي 

ي أثناء الوجود فن
ا مسافة تتضمن تلك اإلجراءات ارتداء كمامة، والبقاء . فن

ً
  6بعيد

ن عليك  . أقدام عىل األقل عن اآلخرين، وتجنب األماكن المزدحمة واألماكن سيئة التهوية باإلضافة إىل ذلك، ال يزال يتعي 
ي مراقبة

ة الحجم واالستمرار فن وس كوفيد تجنب التجمعات متوسطة أو كبي  ية) 19- أعراض اإلصابة بفي  ن ، ال  (باللغة اإلنجلي 
ا
ً
 . سيما إذا كنت قد خالطت شخًصا مريض

ية) Centers for Disease Control and Prevention: المصدر ن  (. باللغة اإلنجلي 

وس كوفيد  19-مزيد من المعلومات والموارد عن فير

وس كوفيدابق عىل اطالع دائم عىل  ي واشنطن  19- الوضع الحاىلي لفي 
ية) ترصيحات الحاكم إنسىلي ، و فن ن ، و  (باللغة اإلنجلي 

ية) األعراض ن يةباللغة ) طرق االنتشار، و  (باللغة اإلنجلي  ن   كيف ومت  يجب عىل األشخاص الخضوع لالختبار ، و  (اإلنجلي 
ية) ن ية) األسئلة الشائعةراجع (. باللغة اإلنجلي  ن  . لمزيٍد من المعلومات( باللغة اإلنجلي 

وس  /ال يتسبب الِعرق ي تعريض الشخص لدرجة أكير من خطر اإلصابة بفي 
ي حد ذاتهم، فن

ي أو الجنسية، فن
االنتماء العرف 

وس كوفيدورغم ذلك، تكشف البيانات عن أن المجتمعات الملونة تتأثر ع. 19-كوفيد ويرجع  . 19- ىل نحو غي  متناسب بفي 
ي  
ي تقلل من فرص بعض الجماعات فن

ات المرتبطة بالعنرصية، وال سيما العنرصية المؤسساتية، الت  ي ذلك إىل التأثي 
السبب فن

ي محاربة المرض. حماية أنفسها ومجتمعاتها
ية) لن تساعد وصمة العار فن ن احرص عىل مشاركة المعلومات   (. باللغة اإلنجلي 

 .الدقيقة فقط لمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة

وس كورونا المستجد    f HealthDepartment oصفحة  • ي في 
ِّ  ( 19-كوفيد)  2019بوالية واشنطن عن تفش 

وس كورونا  •  ( 19-كوفيد )استجابة والية واشنطن لفي 

ية) ابحث عن دائرة الصحة المحلية أو المنطقة الصحية التابع لها • ن  (باللغة اإلنجلي 

وس كور  CDCصفحة  • ية) (19-كوفيد)ونا عن في  ن  (باللغة اإلنجلي 

ية) وصمة العار موارد الحد من • ن  (باللغة اإلنجلي 

   0127-525-800-1: 19- اتصل بالخط الساخن للحصول عىل معلومات عن كوفيدهل لديك المزيد من األسئلة؟ 

ي الوال و مساًء، ومن الث�ثاء إلى ا�حد  10صباًحا إلى الساعة   6ا�ثنين من الساعة 
من  (,باللغة ا���يزية) يةأيام العطل فن

ة الفورية، . مساءً  6صباًحا إلى الساعة  6الساعة   دهم  #اضغط لخدمات الترجم ولطرح أسئلة عن  .واذكر لغتكعندما يجيب أح
 .، أو نتائج ا�ختبارات، يُرجى ا�تصال بُمزو �د الرعاية الصحية19-صحتك، أو اختبار فيروس كوفيد

ن  . 0127-525-800-1لطلب الحصول عىل هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتِصل عىل الرقم  فيما يخص العمالء المصابي 
ي السمع، ُيرجر االتصال بالرقم 

يةبالل) Washington Relay) 711بالصمم أو صعوبة فن ن يد  ( (غة اإلنجلي  أو عن طريق الير
ي 
ونن  .civil.rights@doh.wa.govاإللكي 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Arabic
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Arabic
https://coronavirus.wa.gov/ar/covid-19-fyrws-kwrwna-almstjd-almlwmat-walkhdmat-walmward-fy-wlayt-washntn
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

