
 

 
إرشادات للمتواصلین مع 

األشخاص الذين يعانون من 
عدوى فیروس كورونا  

 )COVID-19 الذين ال (
 يعیشون معھم

 

إذا كنت تعیش بنفس األسرة مع شخص يعاني من أعراض فیروس كورونا  
)COVID- 19  أو حصل علی نتیجة إيجابیة لفحص (LFD  أوPCR  اتبع ،

البقاء في المنزل: إرشادات لُألسر التي من المحتمل أو المؤكد وجود   قواعد
19-COVID فیھا . 

)، لكنك ال  COVID-19إذا كنت على تواصل وثیق مع شخص أثبتت إصابته بـ (
 اإلرشادات أدناه. تعیش معه فاتبع 

 ما الذي تغیّر  .1
إيجابیة. لم يعد   LFDتم تغییر النصیحة لألشخاص الذين لديھم نتیجة اختبار 

، ويجب علیھم البقاء في المنزل والعزل  PCRمطلوًبا منھم إجراء اختبار متابعة 
 الذاتي على الفور. 

إيجابیة الختبار   LFDيجب أن يخضع األشخاص الذين كانت نتیجة اختبارھم لـ 
 فقط إذا کانوا:  PCRمتابعة تفاعل البولیمیراز المتسلسل 

 مدفوعات دعم االختبار والتتبع يرغبون في المطالبة بـ  •
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  COVID-19لديھم حالة صحیة تعني أنھم قد يكونون مناسبین لعالجات  •
 الجديدة 

كجزء من برامج البحث أو المراقبة، ويطلب   LFDيخضعون الختبارات   •
 ھم القیام بذلك البرنامج من

 لمن نوجه ھذه اإلرشادات  .2
ھذه اإلرشادات مخصصة لألشخاص المتواصلین الذين ثبتت إصابتھم بـ 

COVID-19 يتعرض ھؤالء المتواصلون لخطر اإلصابة بـ .COVID-19   بأنفسھم
حتى إذا لم يكن لديھم أية  القادمة ونشر الفیروس لآلخرين،   أیام  10الـ في 

 . أعراض

ھذه اإلرشادات مخصصة للمواتصلین الذين ال یعیشون في نفس المنزل مع  
 .COVID-19الشخص الذي ثبتت إصابته بـ  

لـ   أعراضإذا كنت تعیش في نفس المنزل الذي يعاني فیه شخص من 
19-COVID  أو حصل على نتیجة إيجابیة الختبارLFD  أوPCR   تعلیمات  ، فاتبع

 .محتمل أو مؤكد COVID-19ا البقاء في المنزل: إرشادات لألسر التي لديھ

رشادات منفصلة للعاملین في مجال الرعاية الصحیة والعاملین في إھناك 
 . مجاالت الرعاية االجتماعیة

 COVID-19أعراض  .3
 ھي ظھور أي مما يلي مؤخًرا:  COVID-19أھم األعراض الرئیسیة لـ 

 سعال جديد أو مستمر  •
 ارتفاع بالحرارة  •
 (فقدان حاسة الشم) فقدان أو تغیر في حاسة التذوق أو الشم الطبیعیة  •

) مرًضا خفیًفا. ومع ذلك ، إذا كان  COVID-19بالنسبة ألغلب الناس، سیكون (
رّتب إلجراء فحص الـ   لديك أًيا من األعراض المذكورة أعاله، فابق في المنزل و 

PCRعل البولیمیراز المتسلسل . أنت ال تحتاج إلى إجراء اختبار تفاPCR  إذا
 . وكانت النتیجة إيجابیة LFDكنت قد أجريت بالفعل اختبار  

. قد يكون لھذه COVID-19ھناك العديد من األعراض األخرى المرتبطة بـ 
-COVIDاألعراض األخرى سبب آخر ولیست وحدھا سبًبا إلجراء فحص الـ 

19 PCRشأن أعراضك.. اطلب العناية الطبیة إذا كنت قلًقا ب 
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 ماذا نعني بـ "المتواصل"؟ .4
  COVID-19المتواصل ھو شخص كان قريًبا من شخص أثبتت إصابته بـ 

). يمكنك أن تكون متواصال في  PCRبواسطة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (
قبل أن تظھر أعراض الشخص الذي ثبتت إصابته (أو، إذا لم   اً يوم  2أي وقت من 

قبل تاريخ إجراء االختبار اإليجابي) ، وحتى   اً يوم 2تظھر علیه أية أعراض، من 
أيام بعد ذلك، ألن ھذا ھو الوقت الذي يمكنھم فیه نقل العدوى إلى   10

تواصل أن  اآلخرين. يمكن إجراء تقییم للمخاطر لتحديد ھذا، ولكن يمكن للم
 یكون: 

أي شخص يعیش حالًیا في نفس المنزل مع شخص مصاب بأعراض   •
COVID-19  أو حصل على نتیجة اختبار إيجابیة لـCOVID-19 

أي شخص كان لديه أي من األنواع التالیة من االتصال مع شخص ثبتت   •
 : PCRمن خالل اختبار  COVID-19إصابته بفیروس 

سعال أو إجراء محادثة وجھًا لوجه  االتصال وجھًا لوجه بما في ذلك ال  •
 في نطاق متر واحد 

تواُصل على ُبعد متر واحد لمدة دقیقة واحدة أو أكثر بدون مالمسة   •
 مباشرة 

دقیقة (إما كجھة   15من شخص ما ألكثر من  متر  2كنت على بعد  •
 اتصال لمرة واحدة ، أو تم جمعھا مًعا على مدار يوم واحد) 

قد يكون الشخص أيًضا على اتصال وثیق إذا كان قد سافر في نفس السیارة أو  
 .COVID-19الطائرة كشخص ثبتت إصابته بـ 

لخطر اإلصابة  إذا تم التعرف علیك كمتواصل، فقد تم تقییمك على أنك معرض 
، حتى لو لم تكن لديك أعراض حالًیا. سیتم إخطارك من خالل  COVID-19بـ 

NHS Test and Trace   عبر رسالة نصیة أو بريد إلكتروني أو ھاتف أو عن طريق
، ويجب علیك اتباع جمیع اإلرشادات الواردة في ھذا  NHS COVID-19تطبیق  

 المستند. 

(أو ما يعادلھا) مع شخص ثبتت    Perspexال ُيعتبر التفاعل من خالل شاشة 
جھة اتصال ، طالما لم يكن ھناك جھة اتصال   COVID-19إصابته بفیروس 

 أخرى مثل تلك الموجودة في القائمة أعاله.

ماذا تفعل إذا كنت على اتصال بشخص ثبتت  .5
 COVID-19إصابته بـ 
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بأنك على اتصال بشخص لديه   NHS Test and Traceإذا تم إخطارك من قبل 
، فأنت ملزم قانوًنا بالبقاء في  COVID-19لـ  PCRأو  LFDنتیجة إيجابیة الختبار 

 المنزل والعزل الذاتي ما لم تلتقي بواحد من الحاالت التالیة: 

من   ةجرع  2لقد تم تطعیمك بالكامل التطعیم الكامل يعني أنك تلقیت   •
 Spikevaxأو   AstraZenecaأو   Pfizer BioNTechمثل   اللقاح المعتمد

(Moderna  سابًقا)؛ أنت أيًضا محصن بالكامل إذا كان لديك جرعة واحدة
 أحادي الجرعة Janssenمن لقاح 

 عاًما 18عمرك أقل من  •
 COVID-19لقد شاركت أو تشارك حالًیا في تجربة معتمدة للقاح  •
 ال يمكنك الحصول على التطعیم ألسباب طبیة  •

إذا لم تكن ملزًما قانوًنا بالعزل الذاتي، فاتبع اإلرشادات الواردة أدناه بخصوص 
 .جھات االتصال التي لیست ملزمة بالعزل الذاتي

عاًما، فسیتم التعامل معك بنفس الطريقة التي یتم التعامل   18إذا كان عمرك 
أشھر، إلتاحة الوقت لك   6عاًما و   18عاًما حتى سن   18ع من ھم دون  بھا م 

 للحصول على التطعیم الكامل. 

بأنك على اتصال   NHS Test and Traceقد يتم إخطارك أيًضا من خالل تطبیق  
. في ھذە  COVID-19لـ  PCRأو  LFDبشخص حصل على نتیجة إيجابیة الختبار 

 االستمرار في اتباع النصائح المقدمة ضمن التطبیق.الحالة يجب علیك 

األشخاص المتواصلین الذین لن تتم مطالبتھم   .6
 بالعزل الذاتي 

بأنك على اتصال بشخص لديه   NHS Test and Traceإذا تم إخطارك من قبل 
، وأنك تبلغ من العمر أكثر من  COVID-19لـ  PCRأو  LFDنتیجة إيجابیة الختبار 

يتم تطعیمك بالكامل، فأنت ملزم قانوًنا بالعزل الذاتي. ال ينطبق   عاًما ولم 18
معتمد أو لم تتمكن من   COVID-19ھذا إذا كنت قد شاركت في تجربة لقاح 

 الحصول على التطعیم ألسباب طبیة. 

تعني العزلة الذاتیة أنه يجب علیك البقاء في المنزل وعدم مغادرة المنزل. ال  
و األماكن العامة وال تستخدم وسائل النقل العام أو  تذھب للعمل أو المدرسة أ

کیف تقوم بالعزل الذاتي   سیارات األجرة. ھناك المزيد من المعلومات حول 
الحًقا في ھذا الدلیل. يجب علیك عدم الخروج حتى لشراء الطعام أو  

 الضروريات األخرى. ويجب القیام بأية تمارين بدنیة داخل منزلك.
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في شراء الحاجیات أو غیرھا أو الحصول على الدواء أو  إذا احتجت لمساعدة 
إخراج كلبك في نزھة، يمكنك أیضا طلب الدواء عبر الھاتف أو عبر شبكة 

اإلنترنت. يجب أال يأتي سائقو خدمات التوصیل إلى منزلك، لذا تأكد من أن 
 تطلب منھم ترك المواد التي قاموا بتوصیلھا في الخارج ألخذھا. 

 قت أحتاج إلى العزلة الذاتیةكم من الو  6.1

إذا كنت مطالًبا قانوًنا بالعزل الذاتي، فإن فترة العزلة الخاصة بك تتضمن تاريخ  
  PCRأو  LFDآخر اتصال لك مع الشخص الذي حصل على نتیجة إيجابیة الختبار 

الكاملة التالیة. ھذا يعني أنه إذا كان اتصالك   10ـ ، واأليام الCOVID-19لـ 
من الشھر، 15ـ ال یوم  معھم، على سبیل المثال، كان في أي وقت في األخیر

 من الشھر.  25يوم  23:59فستنتھي فترة العزلة في الساعة 

رتب إلجراء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل  6.2
 أثناء فترة العزلة

واحد في أسرع وقت ممكن أثناء عزل نفسك كجھة   PCRُينصح بإجراء اختبار 
ھذا ألنك   PCRاتصال. يجب علیك إجراء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل 

  PCRأكثر عرضة لإلصابة. إذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل 
على االتصال سريًعا   NHS Test and Traceإيجابیة، فسیساعد ذلك  

ن ربما أصیبوا بالفیروس منك. يمكن بعد ذلك نصحھم حول  باألشخاص الذي
 كیفیة حماية اآلخرين.

خالل فترة العزلة   PCRإذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل 
سلبیة، فیجب علیك االستمرار في العزلة الذاتیة حیث ال يزال من الممكن أن  

ي المنزل طوال فترة العزلة  تصاب بالعدوى وتنقل العدوى إلى اآلخرين. ابق ف 
 الكاملة لتجنب تعريض اآلخرين للخطر.

إيجابیة، فاتبع   PCRإذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل 
، وابدأ  COVID-19لألشخاص الذين ثبتت إصابتھم بـ  إرشادات البقاء في المنزل 

، بغض  PCRفترة عزل أخرى. تبدأ فترة العزل الجديدة ھذه من وقت إجراء اختبار 
أيام. ھذا يعني أن فترة   10عزل األصلیة التي تبلغ  النظر عن مكانك في فترة ال 

 أيام. 10العزلة اإلجمالیة قد تكون أطول من 

سابًقا، فمن المحتمل أن تكون   COVID-19إذا كنت قد أثبتت إصابتك بفیروس 
قد طورت بعض المناعة ضد المرض. ومع ذلك ، ال يمكن ضمان تطوير مناعة  

م. من الممكن أن تظل فحوصات  للجمیع ، أو إلى متى ستستمر مناعتھ 
-COVIDإيجابیة لبعض الوقت بعد اإلصابة بفیروس  PCR البولیمیراز المتسلسل

19. 
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  90خالل آخر  COVID-19 PCRإذا كنت قد تلقیت سابًقا نتیجة إيجابیة الختبار  
، فال ينبغي  COVID-19يوًما وتم التعرف علیك كجھة اتصال لشخص مصاب بـ 

. ال يجب علیك إجراء اختبار تفاعل البولیمیراز  PCRعلیك إجراء اختبار 
COVID-لـ   األعراض الرئیسیة) إال إذا ظھرت علیك أي من PCRالمتسلسل (

19. 

 اعتبارات خاصة بأسرتك أثناء العزلة الذاتیة  6.3

ذاتي ألنك لم يتم تطعیمك بالكامل وكنت على  إذا كنت مطالًبا قانوًنا بالعزل ال 
ال تعیش معه ، فلن تحتاج أسرتك إلى   COVID-19اتصال بشخص مصاب بـ 

عزل نغسھا معك. يجب على األشخاص في أسرتك توخي مزيد من الحذر  
COVID-كیفیة البقاء آمًنا والمساعدة في منع انتشار التباع اإلرشادات حول 

. من المھم جًدا أن يتبعوا ھذه النصیحة حتى لو كنت تشعر بصحة جیدة،  19
أيام لتظھر من آخر اتصال لك   10حیث يمكن أن تستغرق األعراض ما يصل إلى 

، ومن الممكن أن تنتقل العدوى  COVID-19مع الشخص الذي ثبتت إصابته بـ 
 حتى لو لم يكن لديك أعراض.

إذا كنت تعاني أنت أو من تعیش معھم  لن تكون كل ھذه اإلجراءات ممكنة 
ظروًفا مثل صعوبات التعلم أو التوحد أو األمراض العقلیة الخطیرة. يرجى متابعة  
ھذه اإلرشادات بأفضل ما لديك، مع الحفاظ على نفسك والمقربین منك بأمان  

 وبصحة جیدة، وبشكٍل مثالي بما يتماشى مع أية خطط رعاية حالیة. 

لمنزل لفترة طويلة أمًرا صعًبا ومحبًطا ووحیًدا لبعض  قد يكون البقاء في ا
على معلومات ونصائح   Every Mind Matters األشخاص. يحتوي موقع

 لمساعدتك على رعاية صحتك العقلیة وعافیتك. 

وتم إخبارك   COVID-19إذا تم التعرف علیك كجھة اتصال لشخص مصاب بـ  
أو نصحك بالقیام بذلك من  NHS Test and Traceبالعزل الذاتي عن طريق  

، فیمكن أن يحق لك الحصول على دفعة    app-NHS COVID 19خالل تطبیق 
نظام دفع جنیه إسترلیني من السلطة المحلیة الخاصة بك بموجب  500قدرھا 

. قد يحق لك أيًضا الحصول على ھذه الدفعة إذا كنت والًدا  االختبار ودعم التتبع
 أو وصًیا على طفل ُطلب منه عزل نفسه. 

ة عدم البقاء في المنزل والعزل الذاتي بعد نتیجة فحص  في حال  تغريمك  قد يتم
 . NHSويتم إخطارك بواسطة فحص التتبع من  COVID-19إيجابیة لـ  

ماذا تفعل إذا ظھرت علیك أي من األعراض  6.4
 خالل فترة العزلة  COVID-19الرئیسیة لـ 
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إذا كنت مطالًبا قانوًنا بالعزل الذاتي ألنك على اتصال بشخص مصاب بـ  
19-OVIDC  19الرئیسیة لـ  األعراضوظھرت لك أي من-COVID   خالل فترة

 .PCRرتب إلجراء اختبار العزلة، فابق في المنزل و  

البقاء  يجب علیك أنت وأي فرد في أسرتك اتباع بمجرد أن تبدأ األعراض لديك ، 
أو   COVID-19في المنزل: إرشادات لألسر في حالة التأكد من وجود إصابات بـ 

. إذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل  الشك في ذلك
PCR   إيجابیة، يجب أن تستمر أنت وأسرتك في اتباع إرشادات البقاء في

 المنزل. 

سلبیة، فال يزال   PCRإذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل 
مكانك تطوير  أيام كاملة من العزلة الذاتیة، حیث ال يزال بإ 10يتعین علیك إكمال  

COVID-19 .يجب علیك االستمرار في اتباع اھذه اإلرشادات . 

خالل   COVID-19إذا ظھر على شخص تعیش معه أًيا من األعراض الرئیسیة لـ  
فترة العزلة، فسوف يحتاج إلى عزل نفسه وإجراء اختبار تفاعل البولیمیراز  

 . البقاء في المنزل). يجب أن تتبع أنت وأسرتك إرشادات PCRالمتسلسل (

 األعراض بعد انتھاء فترة العزلة 6.5

ء فترة العزلة  بعد انتھا  COVID-19الرئیسیة لـ  "األعراضإذا ظھرت علیك أي من 
رتب إلجراء اختبار تفاعل البولیمیراز  أيام، فابق في المنزل و  10التي تبلغ  

. إذا كانت نتیجة اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل إيجابیة،  PCRالمتسلسل 
. يجب أن تبدأ فترة عزلة ذاتیة جديدة. وھذە  إرشادات البقاء في المنزلفاتبع 

 تبدأ عندما بدأت األعراض الخاصة بك. 

األشخاص المتواصلون الذين لیسوا ملزمین  .7
 قانونًا بالعزل الذاتي 

، فأنت لست  COVID-19روس  إذا كنت على اتصال بشخص ثبتت إصابته بفی
ملزًما قانوًنا بالعزل الذاتي إذا كنت قد تلقیت التطعیم بالكامل أو كان عمرك أقل  

عاًما. أنت أيًضا غیر ملزم قانوًنا بالعزل الذاتي إذا كنت قد شاركت في   18من 
  COVID-19المعتمدة أو كنت حالًیا جزًءا من تجربة لقاح  COVID-19تجربة لقاح 

 على التطعیم ألسباب طبیة. أو لم تتمكن من الحصول 

-COVIDمن خطر إصابتك بمرض شديد إذا أصبت بـ  COVID-19تقلل لقاحات 
، فقد تظل مصاًبا به وتنقله إلى اآلخرين،  COVID-19. إذا تم تطعیمك ضد 19

 حتى لو لم يكن لديك أية أعراض.

Withdrawn February 2022

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person#symptoms
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person#symptoms
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person#symptoms
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person#symptoms
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


، فأنت أكثر عرضة لإلصابة.  COVID-19إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بـ 
يومًیا   LFDلم تكن ملزًما قانوًنا بالعزل الذاتي، ُينصح بشدة بإجراء اختبارات  إذا

 أيام. 7لمدة 

جیدة جًدا في تحديد األشخاص الذين لديھم مستويات  LFDُتعد اختبارات 
عالیة من فیروس كورونا ومن المرجح أن ينقلوا العدوى لآلخرين، حتى لو لم  

الیومیة خالل الفترة   LFDإجراء اختبارات تكن لديك أعراض. لذلك ُينصح بشدة ب
 التي تكون فیھا أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى.

سنوات وما فوق وتم التعرف علیك على أنك جھة اتصال   5إذا كان عمرك 
، ولكنك لست ملزًما قانوًنا بالعزل الذاتي، ننصحك  COVID-19لشخص مصاب بـ 

 بشدة بما يلي: 

أيام منذ آخر اتصال   10أيام، أو حتى  7كل يوم لمدة  LFDقم بإجراء اختبار  •
إذا كان ھذا في وقت   COVID-19لك مع الشخص الذي ثبتت إصابته بـ 

 سابق 
 قم بإجراء ھذا االختبار الیومي قبل مغادرة المنزل ألول مرة في ذلك الیوم •

صال بشخص ثبتت  بأنك على ات NHS Test and Traceإذا تم إخطارك من قبل 
ولكن لم يتمكنوا من إخبارك بتاريخ اتصالك بھذا الشخص،   COVID-19إصابته بـ  

 أيام. 7كل يوم لمدة  LFDفیجب علیك إجراء اختبار 

وكانت النتیجة إيجابیة، فیجب علیك عزل نفسك على   LFDإذا أجريت اختبار 
ابق في  الفور لمنعك من نقل العدوى إلى أشخاص آخرين واتباع إرشادات

. يجب أن تبدأ فترة عزل ذاتیة جديدة تبدأ من تاريخ إجراء االختبار المنزل
 اإليجابي.

سلبیة، فمن المحتمل أنك لم تكن معدًيا في وقت   LFDإذا كانت نتیجة اختبار 
لآلخرين، ننصحك بشدة بما   COVID-19تبار. لتقلیل فرصة انتقال إجراء االخ

 يلي: 

قلل من االتصال الوثیق بأشخاص خارج أسرتك، خاصة في األماكن   •
 المزدحمة أو المغلقة أو سیئة التھوية 

 اعمل من المنزل إذا كنت قادًرا على ذلك  •
التھوية  ارتدي غطاء للوجه في األماكن المزدحمة أو المغلقة أو سیئة  •

 وفي األماكن التي تكون فیھا على اتصال وثیق بأشخاص آخرين 
حد من االتصال بأي شخص معرض لخطر أكبر لإلصابة بمرض خطیر إذا   •

 COVID- 19أصیب بـ 
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كیفیة الحفاظ على سالمتك والمساعدة في منع  اتبع اإلرشادات بشأن  •
 انتشار المرض

أيام بعد آخر اتصال لك مع الشخص الذي ثبتت   10اتبع ھذه النصیحة لمدة 
 .COVID-19إصابته بـ  

إذا كنت عامًال في مجال الرعاية الصحیة أو االجتماعیة تم تحديده على أنك  
  ة متاحة إرشادات إضافی الذاتیة ، فھناك جھة اتصال قريبة وتم إعفاؤك من العزلة  
 في ھذه اإلعدادات. COVID-19يجب علیك اتباعھا لتقلیل خطر انتشار 

عاًما والذين   18يجب أن يستمر األطفال والشباب الذين تقل أعمارھم عن 
يحضرون عادًة في مكان تعلیمي أو رعاية أطفال والذين تم تحديدھم على 

 أنھم جھة اتصال وثیقة، في حضور المكان كالمعتاد.

سنوات.   5المنتظمة لألطفال الذين تقل أعمارھم عن  LFDباختبارات ال ينصح 
، فال يلزمھم قانوًنا عزل  COVID-19إذا كانوا يعیشون مع شخص مصاب بـ 

أنفسھم، ولكن يجب علیك الحد من اتصالھم بأي شخص معرض لخطر أكبر  
 .COVID-19لإلصابة بمرض خطیر إذا أصیب بـ 

في أي وقت، حتى لو كانت خفیفة، اعزل نفسك   أعراض إذا ظھرت لديك 
اإلرشادات لألشخاص الذين يعانون من   واتبع  PCR-COVID 19رتب اختبار  فوًرا،

 .COVID-19أعراض 

أعتقد أنني كنت على اتصال بشخص ثبتت إصابته  7.1
، لكن لم يتم إخطاري ونصحني بالعزل COVID-19بـ 

 الذاتي. ماذا يجب علي أن أفعل؟

سیتم إبالغ األشخاص الذين علیھم ان يعزلوا ذاتیا عادة بواسطة الفحص  
بما فیه عبر تطبیق الصحة    NHS Test and Traceوالتتبع من الصحة القومیة 

. إذا كنت تعتقد أنك على اتصال بشخص مصاب بفیروس  19-القومیة لكوفید
COVID-19   ولكن لم يتم إعالمك بعد من قبلNHS Test and Trace  ،   فیجب

ومنع   COVID-19كیفیة البقاء آمًنا من  علیك اتباع اإلرشادات بعناية بشأن 
كل يوم لمدة   LFD. في ھذه الظروف، يمكنك الترتیب إلجراء اختبارات انتشاره

أيام منذ آخر اتصال لك مع الشخص الذي ثبتت إصابته بـ   10أو حتى  أيام  7
COVID-19   إذا كان ھذا في وقت سابق، حتى إذا لم تكن لديك أعراض. ھذا

 ألنك قد تكون أكثر عرضة لإلصابة.

Withdrawn February 2022

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person#symptoms
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do


أعتقد أنني كنت على اتصال وثیق بشخص يتم  7.2
، لكن لیس لديه نتیجة  COVID-19اختباره من أجل 

 اآلن. ماذا يجب علي أن أفعل؟ اختبار حتى

ولكن لم   COVID-19إذا كنت تعتقد أنك على اتصال بشخص مصاب بفیروس 
، فیجب علیك اتباع اإلرشادات    NHS Test and Traceيتم إعالمك بعد من قبل  

. في ھذه المرحلة  ومنع انتشاره COVID-19كیفیة البقاء آمًنا من  بعناية بشأن
 ال تحتاج إلى عزل نفسك. 

سیتم إبالغ األشخاص الذين علیھم ان يعزلوا ذاتیا عادة بواسطة الفحص  
بما فیه عبر تطبیق الصحة    NHS Test and Traceوالتتبع من الصحة القومیة 

إذا كنت تعتقد أنك على اتصال بشخص مصاب بفیروس  . 19-القومیة لكوفید
COVID-19   ولكن لم يتم إعالمك بعد من قبلNHS Test and Trace  فیجب ،

ومنع   COVID-19قاء آمًنا من كیفیة الب علیك اتباع اإلرشادات بعناية بشأن 
 حتى يحصلوا على نتیجة االختبار الخاصة بھم.انتشارھ

لديك، أو كنت تعیش مع    COVID-19إذا كنت قلًقا من احتمال ظھور أعراض 
إرشادات البقاء في المنزل:   ، فاتبعCOVID-19شخص ظھرت علیه أعراض 

 . محتمل أو مؤكد  COVID-19لألسر التي لديھا 

إعمل علی النظافة الجیدة للیدين والجھاز  7.3
 التنفسي وحافظ على تھوية منزلك جیًدا

 مارس إجراءات الصحة والنظافة الجیدة للیدين والجھاز التنفسي.

ثانیة أو باستخدام معقم الیدين ، خاصة    20اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 
بعد السعال والعطس ونفث األنف وقبل تناول الطعام أو التعامل معه. نظف  

 يديك بشكل متكرر وتجنب لمس وجھك.

غط فمك وأنفك بالمناديل عندما تعطس أو تسعل. إذا لم يكن لديك منديل  
 ورقي ، اسعل أو اعطس في ثنیة مرفقك ، ولیس في يدك.

 ن المناديل الورقیة في كیس قمامة واغسل يديك على الفور. تخلص م

حافظ على التھویة الجیدة للمناطق الداخلیة ، وخاصة مناطق المعیشة  
 المشتركة. لزيادة تدفق الھواء يمكنك: 

 افتح النوافذ قدر اإلمكان  •
 افتح االبواب •
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 تأكد من أن أية فتحات تھوية مفتوحة وأن تدفق الھواء غیر مسدود  •
المراوح (في الحمامات على سبیل المثال) تعمل لفترة أطول من  اترك  •

 المعتاد مع إغالق الباب بعد االستخدام 

  19-يمكنك العثور على المزيد من النصائح حول كیفیة الحد من مخاطر الكوفید
 .GermDefence في منزلك على

 لعملي اآلخرالدعم المالي أو ا  7.4

يعد العزلة الذاتیة أحد أھم األشیاء التي يمكننا القیام بھا للمساعدة في وقف  
. إذا كانت لديك  NHSانتشار الفیروس وحماية أصدقائنا وعائلتنا ومجتمعنا و 

،  PCRأو اختبار  LFDبیة الختبار ، أو تلقیت نتیجة فحص إيجا COVID-19 أعراض
أو تم إخبارك بأنك على اتصال بشخص مصاب، فإن العزلة الذاتیة ھي الطريقة  

لآلخرين. إذا ُطلب منك العزلة ، يجب أن   COVID-19الوحیدة لضمان عدم نقل 
اكتشف الدعم المتاح الذي يمكنك الحصول علیه إذا  تفعل ذلك على الفور.

 .COVID-19كنت مصاًبا بـ 

إذا استطعت ، اطلب من األصدقاء أو العائلة أو الجیران الخروج والحصول على 
ن لمساعدتك ،  الطعام والضروريات األخرى لك. إذا لم يكن لديك أشخاًصا آخری

فقد تكون ھناك جمعیات خیرية أو مجموعات مجتمعیة يمكنھا المساعدة في  
منطقتك أو قد تقدم المتاجر المحلیة واألسواق وتجار الجملة خدمة التوصیل  

 (عبر الھاتف أو البريد اإللكتروني).

تحقق مما إذا كان الحي أو المجتمع المحلي لديك لديه نظام تطوعي يمكن  
ك في توفیر اإلمدادات أو تقديم دعم آخر لك. اطلب من األصدقاء أو  أن يساعد

العائلة تسلیم أي شيء تحتاجه أو طلب المستلزمات عبر اإلنترنت أو عبر  
 الھاتف ، مع التأكد من تركھا خارج منزلك لتستلمھا.

متاح للمساعدة في دعم أولئك الذين    NHS Volunteer Respondersإن برنامج  
ه. يمكن للمتطوعین جمع وتسلیم مواد التسوق واألدوية  يحتاجون إلی

واإلمدادات األساسیة األخرى ويمكنھم أيًضا إجراء مكالمة ھاتفیة ودية  
أيام   7مساًء ،   8صباًحا و   8بین الساعة   0808 196 3646منتظمة. اتصل على  

للمزيد   NHS Volunteer Responders في األسبوع لإلحالة الذاتیة أو قم بزيارة
من المعلومات. قد تكون ھناك أيًضا خدمات تطوعیة أو مجتمعیة أخرى في  

 منطقتك المحلیة يمكنك الوصول إلیھا للحصول على الدعم.

، فراجع اإلرشادات    COVID-19إذا كنت غیر قادر على العمل بسبب 
للتعرف على الدعم المتاح لك. قد   Department for Work and Pensions من

جنیه إسترلیني من خالل   500يحق لك الحصول على دفعة لمرة واحدة قدرھا 
إذا كنت مطالًبا  NHS Test and Trace Support Payment scheme خطة
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بالبقاء في المنزل والعزل الذاتي. قد يحق لك أيًضا الحصول على ھذه الدفعة  
عزل نفسه. يمكنك التقدم بطلب  إذا كنت والًدا أو وصًیا على طفل ُطلب منه 

عبر اإلنترنت أو من   NHS Test and Trace Support Paymentللحصول على 
 .NHS COVID-19تطبیق  خالل

ستكون مؤھًال للحصول على ھذه الدفعة إذا كنت تعیش في إنجلترا وأخبرتك  
NHS Test and Trace  بالعزل الذاتي أو نصحك تطبیقNHS COVID-19   بالعزل

 الذاتي.

 سُیطلب منك أيًضا استیفاء شروط جمیع المعايیر التالیة: 

 كنت موظًفا أو تعمل لحسابك الخاص  •
 ال يمكنك العمل من المنزل وستفقد الدخل نتیجة لذلك  •
 كنت تطالب بواحدة على األقل من المزايا التالیة:  •

 Universal Creditاالئتمان الشامل  •
 Working Tax Creditsائتمانات ضرائب العمل  •
 income-related Employmentبدل التوظیف والدعم المرتبط بالدخل   •

and Support Allowance 
 income-basedعالوة الباحث عن عمل على أساس الدخل  •

Jobseeker’s Allowance 
 Income Supportدعم الدخل  •
 Pension Credit or Housingن المعاش أو إعانة اإلسكان ائتما •

Benefit 

قم بزيارة الموقع اإللكتروني للسلطة المحلیة للحصول على مزيد من  
 . المساعدة والدعم المتاح لكالمعلومات حول 

المحلیة ألولئك دعم إضافي من السلطات   .8
 الذين يعیشون حیاة بدوية 

قد يحتاج األشخاص الذين يعیشون في موقع غیر مستقر أو في مركبة أو  
 على متن قارب إلى دعم إضافي.

 Travelerو المسافرین  Gypsyدع مدير موقعك أو فريق االتصال المحلي للغجر  
ى نھر أو قناة ،  يعرف ما إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم. إذا كنت تعیش عل

تعرف على النصیحة التي تقدمھا المنظمة التي تدير الممر المائي الذي  
تعیش فیه ، حیث يختلف ذلك من شخص آلخر. حاول التواصل عبر الھاتف قدر  

 اإلمكان لمنع انتشار الفیروس إلى جھات اتصال أخرى.
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صرف الصحي  إذا كنت تفتقر إلى الوصول إلى المرافق األساسیة مثل المیاه وال
والتخلص من النفايات للمساعدة في العزلة الذاتیة ، فاتصل بالسلطة المحلیة  

للحصول على المساعدة. قد يكونون قادرين على تزويدك بمرافق إضافیة أو  
 توفیر أماكن توقف بديلة. 

أو المنشآت غیر   المعسكرات غیر المصرح بھا تظل القوانین السائدة ضد 
 المصرح به سارية. 

يجب االستمرار في التخلص من النفايات من خالل الوسائل القانونیة والمصرح  
بھا. تتوفر إرشادات للسلطات المحلیة حول إعادة فتح أو إبقاء مراكز النفايات  

وإعادة التدوير مفتوحة.  إذا كنت بحاجة إلى مزيد من النصائح ، فاتصل   المنزلیة 
 بالسلطة المحلیة. 

إذا كنت تتوقف أو تبحر في مناطق ريفیة أو منعزلة ، فقم بتدوين موقعك إذا  
كنت ترسو أو تتوقف ، خاصة إذا كنت تشعر بتوعك. يمكنك أيًضا استخدام 

إذا كانت ھناك حالة طبیة طارئة وتحتاج إلى خدمات  what3wordsتطبیق  
 لتأتي إلیك.
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