والعزلة الذاتية COVID-19
تحديث  ١٦مارس ٢٠٢٠

Self-isolation
العزل الذاتي يعني عدم التواجد في األماكن التي يمكنك
نقل عدوي الفيروس فيها ألشخاص اخرين ،و البقاء
في المنزل لمده  ١٤يوم.

قد ال تظهر أعراض المرض علي بعض األشخاص
COVID-19المصابين بالفيروس

بينما يزال بإمكانهم نقل العدوي بالفيروس ألشخاص آخرين.

الفيروس هو شيء يمكنه ان يجعل الناس مرضى.
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يمكن ان يستغرق األمر مابين االصابه بالفيروس عن .
طريق انتقال العدوي و ظهور أعراض المرض حوالي
 ١٤يوما.

ولذلك فالعزل الذاتي مهم حتي ال تتسبب بانتقال .
الفيروس الي أشخاص اخرين إذا مرضت في خالل هذا
الوقت
في حاله health line :عليك االتصال بال
*اذا لم تكن متأكدا من وجوب العزل الذاتي لنفسك أو ال
*قرار العزل الذاتي لنفسك
*Health line :رقم هاتف آل
0800 358 5453

*لن يكلفك االتصال أي أموال
فهو رقم مجاني.

Healthline
.متاح في كل األوقات ليال أو نهارا
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من يجب عليه العزل الذاتي؟؟

تحتاج الي عزل نفسك ذاتيا في حاالت-:
تم اجراء الفحص لك و تبين انك مصاب بالفعل •
 COVID-19بالفيروس
لك و COVID-19تم اجراء فحص الفيروس •
مازالت بانتظار ظهور النتيجه

كنت علي اتصال وثيق في خالل آل  ١٤يوما • 9
السابقة بأحد األشخاص الآلئى تم اخبارهم بأنهم
COVID-19مصابون بالفيروس
:إذا كنت تشعر باالعياء مع وجود• :
كحه o
حمي أو ارتفاع في درجه الحراره o
.تعاني من صعوبه بالتنفس o
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االشخاص القادمون إلى نيوزيالندا من الخارج .
يجب عليهم عزل أنفسهم ذاتيا لمده  ١٤يوما من التاريخ الذي غادروا فيه البلد القادمون
منها

هناك بعض البالد التي ال تحتاج الي عزل نفسك .
ذاتيا عند العودة منها قادما الي نيوزيلندا

لقراءه المزيد هناك ورقه حقائق سهله القراءة تسمي::

COVID-19 information for people
coming into New Zealand from
overseas.

يمكنك إيجاد ورقه الحقائق تلك علي الموقع :
اإللكتروني لزواره الصحة التالي:

www.health.govt.nz/our-work/diseases-andconditions/ covid-19-novel-coronavirus
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ماذا يعني العزل الذاتي؟

يعني العزل الذاتي ان تحاول ان ال تكون قريبا أو علي .
تواصل وثيق بأناس آخرين لمده  ١٤يوما

باالضافه الي انه خالل تلك ال  ١٤يوما حاول ان ال .
تكون علي مسافه اقل من  ٢متر من الناس و لمده التزيد
عن  ١٥دقيقه

سوف تجد ان العزل الذاتي اسهل في حاله ان:
بقيت في بيتك بعيدا عن الناس اآلخرين• e .

عدم استقبال زائرين لزيارتك •
في حاله وجودك في العزل الذاتي يجب عليك عدم
الذهاب الي :
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مكان عملك •

المدرسة أو الجامعه •

دار رعايه االطفال •

دور العباده و ممارسه الشعائر •

دور المسنين و أي أماكن لتواجد كبار السن •

المطاعم •

.أي أماكن تتواجد فيها إعداد كبيره من الناس •
اذا احتجت الي طعام أو دواء ال تذهب بنفسك و •
لكن أستعين بأحد أفرا األسرة أو صديق إلحضار
الطعام أو الدواء لك
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يمكنه توصيله فقط الي الباب الخارجي لمنزلك •

إذا كنت تعيش مع أناس اخرين ال تشاركهم
أدوات المائده •
االكواب •

األدوات التي تأكل بها كالمالعق و الشوك •

المناشف •

الوسائد و االغطيه •
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من االنتشار ؟ COVID-19ما الذي يمكنه إيقاف فيروس

إليقاف الفيروس من االنتشار عليك اآلتي:
قم بتغطيه انفك أو فمك عند العطس أو السعال •

قم بإلقاء ايه مناديل ورقيه قمت باستخدامها •

إذا لم يتواجد معك ايه مناديل ورقيه ،قم بالسعال أو
العطس في مرفقك

يجب عليك أيضا ما يلي:
غسل ايديك بالماء و الصابون لمده  ٢٠ثانيه •

تأكد من تجفيف يديك جيدا بعد غسيلها •
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إذا لم يتواجد ماء و صابون يمكنك استعمال معقم اليدين

حاول ان ال تلمس يديك ما يلي:
العينين •
االنف •
الفم •
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من فضلك انتبه لما يلي

خالل ال  ١٤يوم العزل الذاتي ربما تشعر بما يلي:
انك مضغوط •
تشعر بالوحده •
تشعر بالقلق •

هناك بعد األشياء التي يمكنك فعلها لرعايه نفسك :
تحدث هاتفيا الي عائلتك أو اصدقائك •
تناول وجباتك في مواعيدها •
ممارسه الرياضي في المنزل •
اذهب للنوم في نفس الوقت المعتاد للنوم كل يوم •
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اذا شعرت بالتوتر أو الوحدة يمكنك التحدث الي :
١٧٣٧
: 1737مكالمه هاتف
: 1737رساله نصيه

 :١٧٣٧هي خدمه مجانيه لن تكلفك أي أموال تماما.

 :١٧٣٧خدمه مفتوحه طوال الوقت.

متاحه اليوم كله ليال و نهارا
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أين يمكنك قراءه المزيد من المعلومات عن
COVID-19

لقراءه المزيد من أوراق الحقائق سهله القراءة:
?VOVID-19ماهر كورونا فيروس و

•

و معلومات للقادمين من خارج • COVID-19
البالد الي نيوزيلندا

 COVIDماذا تفعل اذا كنت تعتقد انك مصاب ب •19

يمكنك إيجاد هذه الحقائق سهله القراءة في الموقع
:اإللكتروني التالي أوزاره الصحة:

www.health.govt.nz/our-work/diseases-andconditions/ covid-19-novel-coronavirus
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تم ترجمه هذه الحقائق سهله القراءةEasy Read
 بواسطهthe Make It Easy service of
People First New Zealand Inc. Ngā
Tāngata Tuatahi.

اآلراء و المعلومات في هذا المقال ليست آراء
People First New Zealand Ngā
Tāngata Tuatahi.

:المرسومات التوضيحيه المستخدمة من:

• Changepeople.org

• Photosymbols.com

• Sam Corliss

• Steve Bolton
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