
فیرفاكس بمقاطعة  الصحة  وزارة  

أ�ام  10عزل حيوانك األل�ف لمدة  
فوًرا 2296-274-571 بالرقم اتصل  

 موظف مع للتواصل )والعام واألسبوع الیوم مدار على متاح الرقم(
 بمقاطعة الصحة لوزارة التابع الكلب داء ببرنامج المناوب الطوارئ
:حالة في فیرفاكس  

ھرب  أو  مات أو حیوانك َمِرض  

.رحیًما قتًال  حیوانك قتل تود أو  

.لمأوى أو آخر لشخص حیوانك إعطاء في ترغب أو  
 حیواني  عزل أثناء عنھ أبحث أن یجب الذي ما

 األلیف؟ 
 العزل فترة خالل مرضیة أعراض أي األلیف حیوانك على ظھرت إذا

 2296-274-571 الرقم على الصحة بوزارة فاتصل أیام، 10 لمدة
بداء المصاب الحیوان مرض سیتزاید. الخبراء أحد مع للتحدث  فوًرا

 سیتحدث. عدوانی�ا یصبح وقد یشرب، أو یأكل ال  وقد فأكثر، أكثر الكلب
 َمِرض إذا ذلك بعد فعلھ علیك یجب بما ویخبرك الصحة وزارة خبیر معك

.حیوانك  

اآلن؟  نفعل ماذا. العاشر الیوم إلى بخیر وصلنا  
 حدوث عند الكلب بداء مصابًا نمسك  أو قطتك  أو كلبك یكن لم! رائع خبر

 التعلیمات اتباع یُرجى العزل، من حیوانك إلخراج. عنھا الُمبلغ العضة
 الحیوانات حمایة لشرطة قدمتَھ الذي اإللكتروني البرید عنوان في الواردة

" الموضوع ذات Fairfax County: 10-Day Animal 
Confinement Clearance Form  نموذج: فیرفاكس مقاطعة." (

 اتباع إكمال بمجرد.) أیام 10 مرور بعد العزل من الحیوان إخراج
.العزل من حیوانك سیخرج النموذج،  العزل في األلیف حیوانك وسیظل 

.النموذج ھذا تمأل حتى القانوني  

 مقاطعة جعل في للمساعدة تعاونكم على نشكركم
!واللعب والعمل للعیش آمنًا مكانًا فیرفاكس  

إذا راودتكم أي ُّ أسئلة إضافیة عن مكان عزل حیوانك األلیف، یُر جى 
االتصال ببرنامج داء الكلب التابع لوزارة الصحة بمقاطعة فیرفاكس على  

الرقم 8935-246-703  خالل ساعات العمل العادیة.

أیام؟  10 لمدة األلیف حیواني یُعزل لماذا  
. الكلب داء یسمى مرًضا  آخر  حیوانًا  أو  شخًصا تعضُّ  التي  الحیوانات تحمل  قلَّما
 حیوانك أن من للتأكُّد قانونی�ا مطلوبة مراقبة فترة ھو أیام 10 لمدة العزل لكن

 عدوى( الكلب بداء مصابًا لیس) تطعیمھ حالة عن النظر بصرف( األلیف
).قاتلة لكنھا نادرة فیروسیة

 حیوانك یكون  ال إذًا  كاملة، أیام 10 لمدة جیدة بصحة األلیف حیوانك كان إذا
 مدة أثناء مریًضا األلیف حیوانك أصبح إذا أما. الكلب بداء  مصابًا األلیف
الصحة  وزارة  من خبراء  لك سیقدم و. الكلب بداء مصابًا یكون قد إذًا العزل،

.الحالة ھذه  في فعلھ یجب  ما  حول معلومات  

 تطعیم یجب إذ ضروري؛ أمر الكلب بداء مصابًا الحیوان كان إذا ومعرفة
 والموت؛ المرض من للوقایة الكلب بداء مصاب حیوان عضَّھ شخص أي
 أن إال ضئیلة، الكلب بداء األلیف حیوانك إصابة احتمالیة كانت إذا حتى لذا

.العامة الصحة لحمایة ضروري أمر العزل  

:التالي اإللكتروني الموقع على الكلب داء حول المعلومات من المزید جد  

www.fairfaxcounty.gov/health/rabies . 

التالیة؟  العشرة األیام في فعلھ  عليَّ  یجب الذي ما  
 عقد في حددتھ الذي العنوان في نمسك  أو قطتك  أو كلبك بقاء على احرص
 المدون االنتھاء تاریخ حتى الحیوانات حمایة شرطي مع مألتَھ الذي العزل

 أي( العزل مكان محیط  في بطوق  ربطھ مع حیوانك  تمشیة یمكنك. العقد في
 حیوانك بأن فیرفاكس بمقاطعة الصحة وزارة تبلّغ وحتى ،)المبنى حول
.العزل بانتھاء الرد ومجيء بخیر  

 ھذه لطلب . 07/2021. فیرجینیا  فیرفاكس، مقاطعة نشر دار
 على  الصحة بوزارة باالتصال تفضل بدیل، بتنسیق المعلومات 
. 711 النصي  الھاتف رمز ،703-246-2411 الرقم 

www.fairfaxcounty.gov/health

2433-246-703

http://www.fairfaxcounty.gov/health/rabies
http://www.fairfaxcounty.gov/health
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	مَرِض حيوانك أو مات أو هرب
	أو تود قتل حيوانك قتلًا رحيمًا.
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