
مع زيادة الحاالت ، تعدل إدارة الصحة في مقاطعة فيرفاكس اتصاالت العودة إلى 
 العمل / المدرسة
 

 تزود لن ، الصحية فيرفاكس منطقة في COVID-19 لحاالت المستمر لالرتفاع نظًرا

 دبع المدرسة أو العمل إلى للعودة التخليص برسائل اآلن بعد األفراد الصحة إدارة

 االتصاالت تقديم عن أيًضا الوكالة ستتوقف. COVID-19 لـ التعرض أو اإلصابة

. التعرض أو المرض بسبب المدرسة أو العمل من األشخاص تستبعد التي الكتابية

 قدميم من التخليص خطابات طلب إلى االنتباه األفراد على يجب ، ذلك إلى باإلضافة

 انظرًً السريرية الخدمات على امتزايدًً طلبًا يواجهون أيًضا ألنهم ، الصحية الرعاية

 .COVID-19 حاالت في الحالية للزيادة

 

يُطلب من أرباب العمل ومديري المدارس تطبيق إرشادات العزل والحجر الصحي 
من مركز السيطرة على األمراض )الموضحة هنا والموضحة أدناه( في تحديد متى 
يمكن للموظفين أو الطالب العودة بدالًً من طلب خطاب إخالء طرف. يمكن لألفراد 
أيًضا الرجوع إلى هذا التوجيه والتشاور مع صاحب العمل أو النظام المدرسي أو مقدم 

 .رعاية األطفال بشأن سياسة اإلرجاع الخاصة به
 

 خليصالت لخطابات الطلبات من المزيد تلقينا فقد ، لدينا الحاالت عدد لتزايد نظًرا"

 على بنا الخاصة الحالة مقابالت موارد يزترك فيه علينا يتعين كان وقت خالل

 يواجهون قد الذين وأولئك الخطورة عالية بيئات في األشخاص من مجموعات

 قسم رئيس ، كيرنان شون قال. COVID-19 من خطورة األكثر المضاعفات

 مراكز إرشادات باستخدام: "فيرفاكس مقاطعة في الصحة إدارة ، المعدية األمراض

 دبع اليومية حياتهم إلى بأمان العودة لألفراد يمكن ، منها الوقايةو األمراض مكافحة

 وأنظمة العمل أصحاب جميع نشجع: "وأضاف". COVID-19 بعدوى اإلصابة



 مكافحة بمراكز الخاصة المدرسة/  العمل إلى العودة معايير اتباع على المدارس

 ."ذلكب للقيام األوراق طلب من بدالًً( CDC) منها والوقاية األمراض

 
 

 يتعين على الشركات التي لديها موظفين أو أكثر ممن ثبتت إصابتهم بفيروس
COVID-19  اإلبالغ عن تفشي المرض )حالتان أو أكثر( لبرنامج فيرجينيا للصحة
، (VOSH) والسالمة المهنية  .التابع لوزارة العمل والصناعة في فرجينيا 
 

 للعزل( CDC) منها والوقاية راضاألم مكافحة مراكز لتوجيهات ملخص أدناه يرد

 الرعاية أماكن في ينطبق ال التوجيه هذا أن الحظ. السكان لعامة الصحي والحجر

 الذين لألفراد أو ، التجمع أماكن من وغيرها األجل طويلة الرعاية ومرافق ، الصحية

 يرجى ، اإلعدادات هذه في(. المناعة نقص) المناعة جهاز في ضعف من يعانون

 .CDC إرشادات على عاالطال

 
 

 (عزل) COVID-19 لـ اإيجابي ً االختبار كان إذا
 

 

 .التطعيم حالة عن النظر بغض،ًًالجميع
 

 

 :اليوم األول إلى الخامس ●

 .ابق في المنزل وبعيدًا عن اآلخرين ●

 اختبر في اليوم الخامس ، إن أمكن ●

 :اليوم السادس إلى العاشر ●

إذا لم تكن لديك أعراض أو كانت  ●
أعراضك تتالشى ، وإذا أجريت 

االختبار ، كانت النتيجة سلبية ، 
يمكنك مغادرة منزلك. استمر في 
ارتداء قناع مناسب لتقليل خطر 
 .إصابة اآلخرين بالعدوى



إذا كنت تعاني من الحمى ، فاستمر  ●
في البقاء في المنزل حتى 24 ساعة 
بعد زوال الحمى دون استخدام 
 .األدوية الخافضة للحمى

 النتيجة وكانت االختبار أجريت إذا ●

 10 لمدة المنزل في فابق ، إيجابية

 كاملة أيام

 (الصحي الحجر) COVID-19 بـ مصاب لشخص تعرضت إذا
 

 

 :اذا أنت

تبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر وتلقيت جميع 
جرعات اللقاح الموصى بها بما في ذلك 
 جرعة معززة

 أو

عمرك من 5 إلى 17 عاًما وعمرك أسبوعين 
 أو أكثر بعد تلقي جرعتين أساسيتين من لقاح
COVID-19 

 أو

تلقيت جرعتك الثانية )وجرعة إضافية في 
حالة ضعف المناعة( من لقاح فايزر خالل 
األشهر الخمسة الماضية ، أو لقاح موديرنا 
 خالل األشهر الستة الماضية

 أو

خالل  J&J تلقيت جرعتك األولى من لقاح
 الشهرين الماضيين

 أو

 اليوم األول إلى العاشر ●
 .ارتدً  قناًعا مناسبًا حول اآلخرين ●

 .اختبر في اليوم الخامس ، إن أمكن ●

إذا ظهرت عليك األعراض ، قم  ●
 .بإجراء اختبار والبقاء في المنزل

 اختبار نتيجة كانت إذا ●

COVID-19 إيجابية 

 أيام العشرة فترة خالل

 العزل إرشادات فاتبع ،

 .أعاله

●  



 90 آخر خالل COVID-19 بـ أصبت لقد

 إيجابي فيروسي اختبار وأكده يوًما

 :اذا أنت

تبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر وتلقيت 
جرعتين من لقاح فايزر منذ أكثر من 5 أشهر 
، أو لقاحات موديرنا منذ أكثر من 6 أشهر ولم 
 يتم تعزيزها

 أو

تلقيت جرعة واحدة من لقاح جونسون آند 
جونسون منذ أكثر من شهرين ولم يتم 
 تعزيزها

 

 أو

 جزئيًا تطعيمها تم أو تلقيحها يتم لم

 :اليومًاألولًإلىًالخامس ●

 .ابقًفيًالمنزلًوبعيدًاًعنًاآلخرين ●

اختبرًفيًاليومًالخامسً،ًإنًأمكن.ً ●

-COVID إذاًكانتًنتيجةًاختبار

إيجابيةً،ًفاتبعًإرشاداتًالعزلً 19

 .أعاله

 :اليومًالسادسًإلىًالعاشر ●

استمرًفيًارتداءًالقناعًالمناسبً ●

 .جيدًاًحولًاآلخرين

إذاًظهرتًعليكًاألعراضً،ًقمً ●

بإجراءًاختبارًوالبقاءًفيًالمنزل.ًإذاً

COVID-19ًكانتًنتيجةًاختبارً

إيجابيةً،ًفاتبعًإرشاداتًالعزلً

 أعاله.

 

 COVID-19 حافظ على صحتك وحمايتك من ●

، Omicron مع ظهور المزيد من المتغيرات المعدية ، مثل ● والطفرة  
، COVID-19 المستمرة لحاالت من المهم أن يلتزم الجميع بإجراءات الوقاية  

الصحية العامة التالية على أفضل وجه ممكن للحد من انتشار الفيروس في 

 . مجتمعنا

 .احصل على التطعيم إذا لم تقم بذلك بالفعل. ابحث عن مواعيد اللقاح هنا ●



 .ارتدً  كمامة في األماكن العامة الداخلية ، بغض النظر عن حالة التطعيم ●

 .ابق في المنزل عندما تشعر بالمرض ●

 .تجنب االزدحام واألماكن سيئة التهوية ●

 .اغسل يديك كثيًرا لمدة 20 ثانية على األقل ●

ً  السعال والعطس ●  .غط 

 .اخضع للفحص إذا كانت لديك أعراض. ابحث عن خيارات االختبار هنا ●

 االتصال جهات بعزل فقم ، إيجابية COVID-19 اختبار نتيجة كانت إذا ●

 .هنا المعلومات من مزيد على اعثر. االنتشار لوقف وإبالغها بك الخاصة

●  

 
  


