كيفية القيام بالعزل الذاتي
ما هو العزل الذاتي؟
العزل الذاتي يعني فصل المرضى عن األشخاص غير المرضى .والهدف من
ذلك أو منع انتشار مرض كوفيد.19-

يتعين على األشخاص المصابين بمرض كوفيد 19-القيام بالعزل الذاتي لمدة  10أيام أو
حتى يسمح لهم مقدمو الرعاية الصحية المتابعين لهم بإنهاء العزل الذاتي حتى ال ينشروا الفيروس أو
يصيبوا اآلخرين بالمرض.

ابق على اتصال
َ
إذا تفاقمت أعراضك ،فاتصل بمقدم
الرعاية الصحية المتابع لك على الفور.
قد يجد بعض األشخاص أنه من السهل
عزل أنفسهم ذاتيًا ،ولكن قد يكون األمر
أكثر صعوبةً بالنسبة لآلخرين .وقد يكون
من الصعب بشكل خاص ألولئك الذين:
• ال يستطيعون العمل من المنزل.
• يعيشون بمفردهم.
• يعانون من إعاقات أو
• يعتنون بأشخاص آخرين في
منازلهم.
إليك بعض الموارد إذا كنت بحاجة
للمساعدة:
• تفضل بزيارة 211info.orgأو اتصل
على الرقم .211
• بإمكان أعضاء خطة أوريغون الصحية
التواصل من خالل
ohp.oregon.gov.
• ستساعدكهيئة الصحة العامة المحلية
أو القبليةفي العثور على الموارد.
• يمكن العثور على موارد
منطقة وسط أوريغون في
www.centraloregonre
sources.org.

كيف يمكنني القيام بالعزل الذاتي؟
أمرا صعبًا ألنه يعني:
قد يكون العزل الذاتي ً
• البقاء في المنزل إال لطلب الرعاية الطبية
• اإلقامة في غرفة منفصلة واستخدام حمام منفصل عن
اآلخرين في المنزل ،إن أمكن.
• تجنب لمس العناصر واألسطح كثيرة االستخدام؛ وتنظيف
وتطهير األسطح كثيرة المالمسة ،مثل الهواتف ومقابض
األبواب والمراحيض
• غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة  20ثانية على األقل.
واستخدام منشفة ورقية مخصصة لالستخدام لمرة واحدة للتجفيف،
أو التأكد من استبدال المنشفة قابلة إلعادة االستخدام عندما تبلل.

ما المدة التي أحتاجها للقيام بالعزل الذاتي؟
من الممكن نشر كوفيد 19-لآلخرين ،حتى عندما ال تظهر عليك
أعراض المرض.
يجب على األشخاص المصابين بمرض كوفيد:19-
• البقاء في المنزل لمدة  10أيام على األقل بعد بدء ظهور
األعراض ،و
• البقاء في المنزل لمدة  24ساعة على األقل بعد زوال
الحمى (بدون استخدام األدوية الخافضة للحمى) وانخفاض
حدة األعراض.
حتى إذا لم تظهر عليك أعراض أو لم تشعر بالمرض ،فاعزل نفسك
لمدة  10أيام بعد تشخيص إصابتك بفيروس كوفيد 19-ألول مرة.
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