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NSW Health fact sheet for confirmed  

COVID-19 cases (people who have  

a COVID-19 infection)  19- نشرة معلومات للحاالت المؤكدة من كوفيد 

{ 19- }األشخاص الذين لديهم إصابة بكوفيد   

 
وس.   • د من إصابة شخص ما بالفير

ّ
ه قد تم التأك

ّ
دة أن

ّ
ي اإلصابة المؤك

 تعن 

وس كوفيد    احتمالية   إذا كانت نتيجة فحصك للكشف عن  • ، فيجب أن نتيجة إيجابية   19  - اإلصابة بفير

ي أغلب من تعافيك من المرض الطبيب المعتمد   تأكد حتى ي تعزل نفسك عن اآلخرين  
 
. وسيطلب منك ف

ي مرفق  للعزل  أن تخضع  األحيان  
 
ي مخّصص لذلك الغرض.  عزل  الصحي ف

ّ
 صح

 العزل  إىل مرفق  تتوجه  إذا لم تقم بعزل نفسك عن اآلخرين أو  سيتم تغريمك   •
 
سيمنع حيث  .  الصحي فورا

وس  ئك، وأفراد عائلتك ب األشخاص الذين يشاركونك السكن، وأصدقامن إصابة  قيامك بعزل نفسك   فير

 .19  - كوفيد  

ي لدائرة صحة نيو ساوث  •
تتضّمن ورقة المعلومات هذه عىل معلومات إضافية حول إرشادات العزل الذات 

   Isolation Guideline.-NSW Health Selfويلز 

 

وس كوفيد   ي بفير
ي بإصابتى

 
 ؟  19  - كيف سيتّم إبالغ

وس كوفيد    احتمالية   إذا كانت نتيجة فحصك للكشف عن  صل بك طبيبك    ، نتيجة إيجابية   19  - اإلصابة بفير
ّ
سيت

ي تواجدت فيها و   ،أو وحدة الصحة العامة 
ي ستطرح عليك مجموعة من األسئلة لتحديد األماكن الن 

الن 

ي العثور عىل مصدر  
ي الوالية ف 

واألشخاص الذين اختلطت بهم، حيث ستساعد هذه المعلومات دائرة الصّحة ف 

وس.   ي الفير
 من تفش 

ّ
ي الحد

 العدوى المحتمل، وف 

ستطرح عليك وحدة الصّحة 

العامة مجموعة من األسئلة 

ي تواجدت لتح 
ديد األماكن الن 

فيها واألشخاص الذين اختلطت 

بهم، حيث ستساعد هذه 

ي 
 
المعلومات دائرة الصّحة ف

ي العثور عىل مصدر 
 
الوالية ف

 من 
ّ
ي الحد

 
العدوى المحتمل، وف

ي 
وس. تفش  الفير  

لالطالع عىل هذه الورقة عىل 

نيت،   مسح  ) م بتصوير ق اإلنيى

ي 
 الرسي    ع مز االستجابة  ر ل   ( ضوئ 

 (QR Code.أدناه ) 

 

ي عىل أن أعزل نفسي عن اآلخرين وكم من الوقت سي 
 تغرق ذلك؟ سهل ينبغ 

وس كوفيد   ي أن تخضع 19  - إذا تم تشخيص إصابتك بفير
ي ، ينبغ 

ي مرفق مخّصص لهذا الغرضللعزل الذات 
لك إذا سمحت لك السلطات ف  ي مي  

، أو ف 

ي  الصحّية القيام بذلك 
يتأكد الطبيب المعتمد من تعافيك من المرض. وستنظر وحدة الصّحة العامة عند االتصال بك إىل أن العزل الصحي ، وستبق  ف 

 فيما إذا  
 
لك، وستطلب منك تزويدهم بعنوان سكنك ورقم هاتفك إذا سمح لك القيامكان  هاتفيا ي مي  

  سيسمح لك بأن تعزل نفسك عن اآلخرين ف 

  قوم بعزل نفشي عن اآلخرين؟  بذلك. كيف أ 

األسباب التالية: تفادي   هذا االستثناء يشملو لحاالت الطارئة، لال يسمح لك مغادرة محل سكنك إال للحصول عىل عناية طبية مستعجلة أو   •

ي حال مغادرتك لمكان العزل الذ 
، ويجب ف  ىلي

ي ألي سبب من هذه األسباب أن التعرض إلصابة، أو خطر التعرض ألذى من جراء العنف المي  
ات 

 تتبع التعليمات التالية: 

 وضع كمامة واقية •

 بينك وبير  اآلخرينمي    1.5الحفاظ عىل مسافة   •

ة إىل المكان ال  •  بعد ذلك. الفور   أدراجك عىلإىل   ة دو عال و ذي تقصده ال توجه مباش 

 

كة. ال تذهب إىل العمل، أو المدرسة، أو دار رعاية األطفال، أو ترتاد   • ل وسائل نقل الركاب العامة أو وسائل نقل الركاب المشي 
ّ
 األماكن العامة، وال تستق

لك • ي مي  
 ال تستقبل الزّوار ف 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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ي محل سكنك  •
فة، أو فناء    : يمكنك إذا كان لديك ف   هذه األماكن الخروج إىل حديقة، أو ش 

 احرص عىل مراعاة قواعد النظافة الشخصية  •

o فمك وأنفك عند السعال أو ال 
ّ
 عطس غط

o   م كحوىلي لتنظيف اليدين  20داوم عىل غسل يديك بالماء والصابون لمدة ال تقّل عن
ّ
 استخدام معق

 
 ثانية. ويمكنك أيضا

o  :ي الحاالت التالية
 اغسل يديك ف 

د إليه أشخاص آخرون   أيّ   قبل الدخول إىل  ▪
ّ
د  مكان قد يي 

ي يستخدمها اآلخرون  ▪
 قبل لمس األشياء الن 

 الحّمامبعد استخدام   ▪

 بعد السعال أو العطس ▪

 ا م ، والقفازات، وبعد نزعه قبل وضع الكمامة الواقية  ▪

ي تلمسها عادةطّهر أسطح األماكن   •
والمراحيض والهواتف   وأغراض الحمام   مثل مناضد المطبخ والطاوالت ومقابض األبواب والصنابير )الحنفيات(   الن 

ونية اللوحية  ي تستعمل لمّرة واحدة فقط  ومناضد الرسير الجانبية   ولوحات المفاتيح واألجهزة اإللكي 
 القفازات الن 

 
ا مرتديا ، مرة واحدة عىل األقل يومي 

 
 
ا أو محلول مبيض   مستخدما لي  ا مي    . األسطح   ُمخفف بالماء لتنظيف هذه   )محلول تبييض األقمشة(   مطهر 

ي حاوية النفايات  )الجراحية(   الكمامات و   القفازات  ضع  •
مع   مغلفة بكيس بالستيكي قبل التخلص منها   والقفازات المستخدمة واألشياء الملوثة األخرى ف 

ل،   ي المي  
ة   واغسل يديك بعد القمامة األخرى ف   ، أي بعد لمس هذه األشياء. ذلك مباش 

ي تحتاجها أو اشي  هذه السلع واألدويةاطلب من عائلتك أو أصدقائك أو أفراد األشة   •
  اآلخرين أن يبتاعوا لك احتياجاتك من أسواق البقالة واألدوية الن 

نت أو عير الهاتف  ي منطقتك  بوحدة  بإمكانك االتصال  و   .عىل اإلني 
ي حاجة    055 066 1300عىل رقم الهاتف:  المحلية  الصحة العامة ف 

إذا كنت ال تزال ف 

ي الحصول  
 عىل الطعام أو الحاجيات األساسية. إىل المساعدة ف 

 

 ماذا إذا كنت أسكن مع أشخاص آخرين؟

تيبات المعيشية الخاصة   ل اآلخرين،   بك سيقررون سيناقش موظفو وحدة الصّحة العامة الي  فيما إذا كان بإمكانك أن تعزل نفسك بشكل فّعال عن أفراد المي  

ير  واألشخاص الذين يعانون من نقص 
ّ
هم مثل المسن  من غير

لك الذين يكونون عرضة لخطر اإلصابة بالمرض أكير  أفراد مي  
 
دون أيضا

ّ
المناعة    كما وسيحد

 الذاتية. 

 عىل عزل نفسك عن اآلخرين  
 
لك إذا لم تكن قادرا االنفصال عنه،   ك ؛ وإذا كان لديك طفل ال يمكن بشكل فّعال، فسيتّم إيجاد مسكن بديل لك وألفراد مي  

ي  
،  للعزل  عىل الطفل الخضوع  فينبغ 

 
وس مرتفعا ي أماكن يكون فيها خطر اإلصابة بالفير

ّ معك؛ أما إذا كنت تسكن مع أشخاص يعملون ف  لع عىل الصحي
ّ
اط

ق بذلك ع 
ّ
ي تتعل

: ن طريق تص اإلرشادات الن  ي التاىلي
وت  ح الرابط اإللكي 

ّ
risk -advice for households of people working in a high    ف

setting. 

 عىل عزل نفسك عن اآلخرين الذين يسكنون  إذا  
 
ل بشكل فّعال،  كنت قادرا ي نفس المي  

: فمعك ف  ي جميع األوقات القيام بما يىلي
ي عليك ف 

 ينبغ 

•  
 
 أال تخالطهم أبدا

ي غرفة منفصلة عنهم تمكث  أن   •
 وتنام ف 

 منفصل عنهم  •
 
 حماما

 
 أن تستخدما

ي تشمل  تشاركهم استخدام  أال   •
الن  لية  المي   األكواب   ،األطباق األغراض  الرسير   المناشف،  أو   ، أو  اشف  ، واغسل هذه األغراض األخرى أو    ، أو أغطية وش 

ي واألطباق، أو باستخدام 
 بعد استخدامك لها بالماء والصابون، أو بسائل أو مسحوق غسل األوات 

 
ي واألطباق. جالية  األغراض جيدا

 األوات 

ي نفس محل السكن الذي يتواجد فيه األشخاص الذين يكونون عرض  •
مثل المسنير  واألشخاص    كبير بالمرض، طر اإلصابة بشكل  لخ   ة ال تتواجد البتة ف 

 الذين يعانون من نقص المناعة، أو األشخاص المصابير  بأمراض قلبية، أو كلوية، أو بمرض السكري. 

 

 
ّ
إذا  وسيبل العامة ما  ون  غك موظفو وحدة الصحة  الذين يسكنون معك كانوا يعتير أو قريب    األشخاص  ي عليهم عزل  وبالتاىلي   منك، عىل اتصال مباش  

 سينبغ 

وس االطالع عىل اإلرشادات الصحية المو  الذين كانوا عىل اتصال مباش  وقريب بمصاب بالفير . وعىل جميع األشخاص 
 
جهة لهم:  أنفسهم عن اآلخرين أيضا

ice for close contacts.adv . 

  . وس عزل أنفسهم عن اآلخرين، وعن المصابير  ي عىل األشخاص الذين كانوا عىل اتصال مباش  أو قريب بمصاب بالفير
 ينبغ 

 

 

 

 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
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ة   ي عىلي القيام به إذا ظهرت عىلي أعراض المرض أو تفاقمت أثناء فيى
؟العزل  ما الذي ينبغ   الصحي

 بالتحديد األعراض التالية: و انتبه إىل ظهور أعراض جديدة للمرض عليك،  

، أو    37.5ارتفاع درجة حرارة الجسم )الحىم( إىل   •  والقشعريرةكالتعرق الليىلي  أعراض حموية  مئوية أو أكير

 سيالن األنف أو انسداده •

ي الذوق والشم •
ي حاسن 

 
 تغير ف

ي الحلق •
 
 ألم ف

 السعال •

 )صعوبة التنفس( النفس  ضيق  •

وس كوفيد   األخرى، انسداد األنف الحاد )احتقان األنف(، واإلعياء، وألم العضالت، وألم المفاصل، والصداع،  19  - وتشمل أعراض اإلصابة بفير

 .  واإلسهال، والغثيان أو التقيؤ، وفقدان الشهية، وألم الصدر مجهول السبب، والتهاب ملتحمة العير 

ف عىل مراقبة حالتك الصحية إذا شعرت بأن أعراضك  ي الذي يرس   الفريق الطنر
 العالج. تستدعي استرس 

ت أعراض المرض لديك، أي  
ّ
ي من ضيق أما إذا اشتد

ك بدأت تعات 
ّ
ي عليك االتصال برقم الطوارئ: النفس  أن

ات الراحة، فينبغ  ي في 
 
أو صعوبة التنفس ف

وس كوفيد إصابتك المسعفير  عند وصولهم بأنه قد تم تشخيص إبالغ  ، و 000  . 19  - بفير

 

 كيف سأتحّمل العزلة الذاتية؟  

وس كوفيد  • ث مع أفراد عائلتك عن فير
ّ
ة  19  - تحد

ّ
، حيث يمكنك الحصول عىل معلومات دقيقة ومستجد وذلك للتخفيف من قلقهم النفشي

  : وس عىل الرابط التاىلي  Frequently asked questions. –19 -COVIDعن الفير

ي العائلة  احرص عىل طمأنة   •
   وذلك بالتحدث معهم بلغة بسيطة يمكنهم فهمها. األطفال ف 

ي  •
ل. يومي  حافظ بقدر المستطاع عىل نظام روتين  ي المي  

 ف 

ي أو وسائل التواصل االجتما وأصدقائك   أشتكابق عىل اتصال مع أفراد   •
وت  يد اإللكي   .عي عير الهاتف أو الير

ل عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو )  • ي المي  
، وممارسة ( عن التمارين الرياضية DVDمارس الرياضة بانتظام ف  ، والرقص عىل أنغام الموسيق 

لية مثل دراجة ل، أو حن  استخدام المعدات الرياضية المي   ي الباحة الخلفية للمي  
ي ف 

التمارين   التمارين الرياضية األرضية، ورياضة اليوغا، والمش 

ولذا عليك بممارسة الرياضة فهي العالج األمثل فممارسة الرياضة هي عالج فّعال للضغط النفشي واالكتئاب.  ،  إذا كان لديك مثلها  الهوائية 

 للضغط النفشي واإلكتاب. 

ل،  من مزاولته ب إذا كانت طبيعة عملك تسمح لك  • وتذكر كيف واجهت  إمكانية ذلك. مديرك المسؤول للتحقق من مع فندعوك للتحدث  المي  

ي وتغلبت عىل 
ي الماض 

ي مررت بها ف 
ة  لذا  الظروف القاهرة الن  ، وال تنش أن في 

 
ك ستتخّّط هذا الظرف أيضا

ّ
لن الصحي العزل طمأن نفسك بأن

 تدوم إىل األبد.  

 

وس وكنت حيما الذي يجب عىل القيام به إذا تّم تبل ي بالفير
ه قد تم تأكيد إصابتى

ّ
ي بأن

؟ غ  لي
 عن مي  

ً
 ينها بعيدا

ة   ي محل سكنك الحاىلي طوال في 
لك وال يمكنك البقاء ف   عن مي  

 
ك حالة إصابة مؤكدة وكنت حينها بعيدا

ّ
، فستساعدك وحدة  العزل  إذا تّم تبليغك بأن الصحي

ي الصحة العامة  
 العثور عىل محل سكن بديل. ف 

لك حن  يسمح لك الطبيب المعت   . من المرض   وشفائك مد بذلك بعد التأكد من تعافيك  ولن تتمكن من العودة إىل مي  

 

ي مغاد 
 ؟  مكان العزل الصحي  ة ر متى يمكنت 

 للعدوى وبعد أن يؤكد الطبيب المعتمد األمور التالية: تم  الصحي حالما مكان العزل  يمكنك مغادرة   •
 
ك لست مصدرا

ّ
 عىل أن

 
 تقييمك طبيا

 أعراض للمرض، فقد   •
ّ
ي الحاالت التالية: مكان العزل الصحي من  خروج  بال يسمح لك إذا لم تشتك من أية

 ف 

o  ة    ت إذا انقض
ّ
 من تاري    خ آخر نتيجة فحص إيجابية لك   14مد

 
 يوما

o   ة ال   إذا  يوم السابقة أّية أعراض للمرض.   14لم تظهر عليك خالل في 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
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ي الحاالت التالية: مكان العزل الصحي  إذا كنت قد اصبت بالحىم أو ظهرت عليك أعراض تنفسية، فيمكن تخريجك من   •
 ف 

o  ة    ت إذا انقض
ّ
 عىل األقل   14مد

 
 منذ أول ظهور لألعراض عليك   يوما

o   السابقة  ساعة   72خالل ال   األعراض التنفسية لإلصابة المرضية الحادة  وإذا تعافيت من الحىم وطرأ تحسن كبير عىل 

 من الحىم ولم يطرأ تحسن عىل   تتعاف وإذا لم  •
 
مكان العزل من    السماح بخروجك فيمكن  لديك،  التنفسية للمرض الحاد عراض األ تماما

ي الحاالت التالية: الصحي  
 ف 

o   ة
ّ
 عىل األقل  20إذا انقضت مد

 
 عليك منذ أول ظهور لألعراض  يوما

o وإذا لم يؤثر المرض عىل صحتك عىل نحو شديد 

 

 أو  
 

 السماح  يمكن   •
 
وط التالية: مكان العزل الصحي من    بخروجك أيضا  إذا استوفيت الرس 

o   ة
ّ
 عىل األقل  14إذا انقضت مد

 
 عليك منذ أول ظهور لألعراض  يوما

o    السابقة ساعة  72وإذا تعافيت من الحىم خالل ال 

o وإذا طرأ تحسن كبير عىل أعراض المرض الحاد التنفسية لديك 

o  وس كوفيد أيام من   10نت قد خضعت للفحص بعد  ، وك 19  - وإذا حصلت عىل نتيجتير  سلبيتير  متعاقبتير  لفحص اإلصابة بفير

ة الفاصلة بير  الفحصير  ال تقّل عن  
ّ
 ساعة.   24ظهور األعراض عليك وكانت المد

ي الحاالت التالية:  •
ي المناعة ف 

 يمكن تخري    ج األشخاص الذين يعانون من نقص حاد ف 

o   ة
ّ
 من تاري    خ آخر نتيجة فحص إيجابية  14إذا انقضت مد

 
 لهم يوما

o   وس كوفيد أيام من ظهور   7، وكانوا قد خضعوا للفحص بعد  19  -وإذا حصلوا عىل نتيجتير  سلبيتير  متعاقبتير  لفحص اإلصابة بفير

ة الفاصلة بير  الفحصير  ال تقّل عن  
ّ
 ساعة.   24األعراض عليهم وكانت المد

وط أخرى عىل الشخص استيفاءها إذا لم   • الشخص إىل فحوصات إضافية بما فيها  يتطلب خضوع  ه أن  نتيجة فحصه سلبية وهذا من شأن تكن  توجد ش 

 فحص للدم. 

 

ي  ما هي عواقب عدم االمتثال إل تعليمات  
 عن اآلخرين؟ العزل الذائى

 سيعّرض عدم امتثالك للتعليمات أفراد عائلتك، وأصدقاءك، ومجتمعك المحىلي لخطر اإلصابة بالمرض. 

ب عليه عقوبات شديدة. فقد يعاقب القانون المخالفير  بغرامة تصل إىل مبلغ أقصاه  
ّ
ت ي يي 

 أو   11000ويعد مخالفة هذه التعليمات جرم جنات 
 
دوالرا

 أو اإلث  أشهر،  6لمدة  عقوبة بالحبس  
 
 مقداره  نير  معا

 
 إضافيا

 
ي مخالفته.  5500، باإلضافة إىل تغريم المخالف مبلغا

 دوالر لكل يوم إذا استمّر ف 

 

ي  
 ؟  مكان العزل الصحي  ما الذي سيحدث بعد مغادرئى

ي ذلك استخدام وسائل النقل العامة، والذهاب إىل العمل، ورؤية العائلة واأل 
صدقاء. ولكن يمكنك العودة إىل مزاولة نشاطاتك اليومية المعتادة بما ف 

ي األمراض المعدية. 
 يجب عليك مراعاة قواعد النظافة الشخصية واتباع تعليمات التباعد الجسدي للحد من تفش 

ل   1.5عد الجسدي، أي مسافة  حافظ عىل مسافة التبا  • ي نفس المي  
، بينك وبير  األشخاص الذين ال يسكنون معك ف 

 مي 

 لليدين  20داوم عىل غسل يديك بالماء والصابون لمدة ال تقّل عن   •
 
 كحوليا

 
 ثانية، أو استخدم مطهرا

 العيون والفم  •
 
ب لمس وجهك وخصوصا

ّ
 تجن

 فمك وأنفك   •
ّ
ي عند السعال أو  بمرفقك  غط

 العطاس  أو بمنديل ورف 

ة   ي أّي وقت من األوقات بعد في 
، فأخضع العزل  وإذا ظهرت عليك أعراض المرض ف    الصحي

 
 للفحص فورا

 

؟  للعزل  هل لديك أّي سؤال أو تحتاج إل الدعم أثناء خضوعك   الصحي

وس كوفيد   ي   19  -إذا كنت من المتأثرين بجائحة فير
،   وتعات   ماىلي

ّ ح موقع حكومة نيو ساوث ويلز  ف من تعير
ّ
جر تصف  NSW Governmentير

website   للحصول عىل مزيد من المعلومات حول أنواع المساعدة المتاحة لك . 

•  Lifeline Australia  :13 11 14 

ي أّي وقت من األوقات لألشخاص الذين 
خدمة مساعدة هاتفية تعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع تقدم خدمات دعم ألمد قصير ف 

 أو ال يمكنهم الحفاظ عىل سالمتهم. ال يمكنهم التعامل والتأقلم معها  يعانون من ظروف  

https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
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•  Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service :1800 512 348    

ي التاىلي   Sonderتطبيق   •
وت   من الموقع اإللكي 

 
  /nswhealthhttps://activate.sonder.io:  للسالمة الشخصية، حّمل التطبيق مجانا

•  Kids Helpline  :1800 551800 

نيت اوح أعمارهم ما  لأل  مجانية وّشية تعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع   خدمة إرشاد نفشي هاتفية وعىل اإلني  طفال والشباب الذين تي 

 سنة من العمر.   25و   5بير   

 

ي نيو ساوث ويلز    •
 
 .1800 011 511  (:  NSW Mental Health Line)  خدمة الصحية العقلية ف

ي نيو ساوث ويلز  •
 
 Mental health crisis telephone service in NSW)) خدمة أزمات الصحة النفسية الهاتفية ف

وس كوفيد     •   National Coronavirus Health Information line  080 020 1800 هاتف:   19  - الخدمة الوطنية للمعلومات حول فير

ح   •
ّ
  COVID -NSW Health-(Coronavirus) 19تصف

https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://activate.sonder.io/nswhealth
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

