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  المحتویات قائمة

 سالمتك؟ على تحافظ وكیف) Covid-19(  كورونا فیروس ھو ما
 

حتمل لألسر العزل وإرشادات نصائح مُ ل ھا ا ت ب ا فیروس بعدوى اصا  كورون

مدة كم  ل لتي ا ھا یتوجب ا ئ ا ن ث باع ا ت لعزل؟ ارشادات ا  ا

لرقم االتصال یجب متى  ا ئة الخاص 111 ب لخدمات بھی یة الصحیة ا لوطن   ؟NHS ا

لرقم اتصل كیف  ا لخدمات بھیئة الخاص 111 ب یة؟ الصحیة ا لوطن  ا

ذا سیحدث الذي ما  ا كنت إ ق ل لھجرة وضع بخصوص ق  بي؟ الخاص ا

ذا  لمساھمة فعلھ یمكن ما نتشار وقف في ل ا؟ فیروس ا  كورون

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


 

 سالمتك؟ على تحافظ وكیف)Covid-19( كورونا فیروس ھو ما

  
الرئتین والمجاري التنفسیة واألعضاء ھو مرض جدید ُیؤثر على    19-كوفید

 .رونا األخرى. ویحدث ھذا المرض بسبب فیروس كو

 

مع  الحسيالمباشر تواصلك تقلیلخالل  منالحفاظ على سالمتك  یمكنك

األشخاص الذین ال تعیش معھم. كما یمكنك الحفاظ على صحتك من خالل 

قف انتشار في و سیساھم ،مما تدابیر النظافة األساسیة قدر اإلمكان اتباع

 اولئكالذینفیھم  بمن -جمیعا بكل االعمار اتباع ھذه التدابیر  وعلینا .  الفیروس

 .لیس لدیھم أي أعراض أو حاالت صحیة أخرى

 

تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر  یجب: وسائل النقل العام استخدام

اإلمكان ومحاولة ركوب الدراجة أو المشي أو قیادة السیارة بدالً من ذلك. 

فحاول تجنب أوقات   ،بد  والإذا كنت بحاجة إلى استخدام وسائل النقل العام  

كمامة في وسائل  اءعلیك ارتد ویجب. تباعدالذروة والحفاظ على مسافة 

للغرامة إذا  تتعرض قدواال ف اتالتوجیھ ھذا اتباعالمھم  من.النقل العام

  .التعلیمات خالفت

 

 حیثالمنزل  من انطالقا أن تستمر في العمل  یجب  :في العمل االستمرار

علیك أوالً التحقق  فیجب ،إلى العمل وال بد للتوجھأمكن. إذا كنت بحاجة 

 ةلدیكم أی یكمأیة أعراض. إذا لم  منوخلو أفراد أسرتك  خلوكمن 

 تباعدعلى مسافة  المحافظةالذھاب إلى العمل شریطة  فیمكنكأعراض، 

 .متكرربشكل  الیدینتعقیم    أو  غسل  یجبكما    -   خریناال  عن اجتماعي مترین  

 

اي معدات   توفر  وعن  المتبعةتدابیر السالمة    عنصاحب العمل    سؤال  یمكنك

 .العملحمایة شخصیة في مكان 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تحقق  من  خالل  السلطة  المحلیة  الخاصة  بك لمعرفة  قواعد  اإلغالق  المحلیة  التي سیتم  تطبیقھا علیك 

-https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus
 distancing-social-safely-others-with-meeting-19-covid ف إنجل ر تا، 

-19-covid-https://www.gov.scot/publications/coronavirus
levels/-protection ف اسكتلندا، 

19-https://sanctuary.gov.wales/covid ف ویلز، 

-ni.gov.uk/publications/guidance-https://www.health
-no-restrictions-coronavirus-protection-health-accompany
 2020-ireland-northern-regulations-2 

 ،ف أیرلندا الشمالیة

 سینبھك. سالمتك على لتحافظ  الذكي ھاتفك على تطبیق  تنزیل یمكنك
 نتیجتھ جاءت لتطبیق ل آخر بمستخدم مباشر بشكل اختلطت إذا التطبیق 
 فإنھ إیجابیة، اختبارك نتیجة كانت وإذا. كورونا  فیروس الختبار إیجابیة
 تكون ممن بھم اختلطت الذین األشخاص تحدید في االستفادة للتطبیق  یمكن

 .ھویتھا  عن اإلفصاح وعدم بیاناتك خصوصیة على الحفاظ  مع نسیتھم قد
 

 NHS COVID-19 تطبیق  فنّزل وویلز، إنجلترا في تعیش كنت إذا
App.  من المزید یتوفَّر. عاًما  16 فوق  شخص ألي متوفِّر التطبیق 

 :على لغة عشرة بإحدى المعلومات
-resources-and-mationhttps://covid19.nhs.uk/infor

translated.html 
 

 .Protect Scotland App تطبیق  فنّزل اسكتلندا، في تعیش كنت إذا
 من مزید على للحصول. عاًما  16 فوق  شخص ألي متوفِّر التطبیق 

 /https://www.protect.scot :المعلومات

 

 StopCOVID NI تطبیق  فنّزل الشمالیة، أیرلندا في تعیش كنت إذا
Proximity App.  عاًما  11 فوق  شخص ألي متوفِّر التطبیق .

 :المعلومات من مزید على للحصول
-https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus

app-proximity-ni-stopcovid-19-covid 
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northern-ireland-2020
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
https://www.protect.scot/
https://www.protect.scot/
https://www.protect.scot/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-proximity-app
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-proximity-app
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-ni-proximity-app


 

 ؟ كورونا فیروس اعراض علیك ظھرت فعلھاذا الذییجب ما

 لدیك: انك اذا

 أو ،صدرك او ظھرك تلّمسبحرارة عند  تشعر كأن   –حرارة عالیة  درجة •

 أو ،ومتواتر متكرربالسعال بشكل  تبدأكأن - ةومستمر حدیثة ُسعال نوبة •

 أو  األشیاء،  ق أو تذوّ   شمّ تفقد القدرة على    كأن  -في حاسة التذوق أو الشم    رأو تغیّ   فقدان •
 ھو معتاد ما االشیاء عن  طعمتختلف رائحة أو  ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیجب علیك اتباع ھذه الخطوات وبأسرع وقت ممكن

 أیام  10في المنزل لمدة  ابق الذاتي: العزل
العزل لألسر التي   إرشاداتعلى األقل واتبع  

 كما  .كورونا فیروس  عدوىب یحتمالصابتھا
على أي شخص آخر في منزلك أو كان   یجب

على اتصال وثیق بك أن یعزل نفسھ لمدة 
 .یوما  14

 

خالل األیام   كورونا  فیروس  ختبارال  اخضع
  یمكن :الخمسة األولى من ظھور األعراض

إذا كانت لدیھ  مجاناً اختبار أي شخص 
 االصابة من لتحقق ا بھدفأعراض 

ام ال. ھناك طریقتان إلجراء  الفیروسب
توصیل االختبار  طلب. یمكنك إما اراالختب

إلى المكان الذي تعیش فیھ، أو یمكنك 
ى . سوف تتلقمركزاختباراتإلى  التوجھ

نتائج االختبار الخاصة بك عبر رسالة 
طریق  عنإلكتروني أو  بالبریدنصیة أو 

 .ھاتفیة مكالمة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من المعلومات: للمزید

  ،ف اسكتلندا

service/-coronavirus-protect-and-test-19-covid-https://www.gov.scot/publications/coronavirus 

 ،ف أیرلندا الشمالیة

-and-guide-step-step-protect-trace-https://www.publichealth.hscni.net/publications/test
translations 

 

عبر اإلنترنت، تفضل  بھكورونا أو لطل فحص لحجز
لم  إذاtest-coronavirus-a-for-https://www.nhs.uk/ask بزیارة

  وویلز وأیرلندا الشمالیة  نجلترافي إ  119  الرقمیكن لدیك إنترنت، فاتصل بـ
 في اسكتلندا. 2816 028 0800أو رقم 

 

 یمكنك كانت نتیجة االختبار سلبیة:    إذا
حال كنت  فيالتوقف عن العزل الذاتی

بصحة جیدة ولم تعد لدیك أعراض. 
یمكن أیضا ألفراد أسرتك اآلخرین أو 

أن  ھماتصال وثیق ب ك الذین كان لدی
 .الذاتیة تھمیتوقفوا عن عزل

 

 یتوجب : كانت نتیجة االختبار إیجابیة إذا
ذاتي لمدة   عزل  فترةعلیك إكمال ما تبقى من  

ویجب على جمیع أفراد أسرتك  أیام، عشرة
 ماأو الذین كانوا على اتصال وثیق بك متابعة  

 .یوما 14تبقى من فترةالعزل الذاتي لمدة 
 tracing تتبعبك خدمة ال ستتصل

serviceمنطقتك لتطلب منك  في
انتشار الفیروس. سیسألونك  المساعدةبوقف

 ععن المكان الذي كنت فیھ مؤخرا وم
 مھمبھ عن كثب. ھذا أمر  تواصلت من
لتحدید من یحتاج إلى العزل  ضروريو

أو  أیام 10الذاتي والبقاء في المنزل لمدة 
 .أكثر

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-service/
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


 
 

ُحتمل التي لألسر العزل وإرشادات نصائح  كورونا فیروس بعدوى اصابتھا ی

 
او المدرسة او  عملتتوجھ الى ال ال

عیادة الطبیب او الصیدلیة او 
 ستشفىالم

 

 
مرافق منفصلة أو قم بتنظیف   استخدم

 المرافق بین كل استخدام
 

 
 االتصال الوثیق مع اآلخرین تجنب

 

 
خدمة توصیل الطلبات  استخدم

 (الدیلیفري) للطعام او االدویة
 

 
 ضیوفالتعلیمات بخصوصال اتبع

 

 
 لوحدك في السریر إن أمكن  َنم

 
 یدیك بشكل منتظم  اغسل

 
 ءالكثیر من الما اشرب

 
حبوب باراسیتامل للمساعدة  تناول

 بتخفیف األعراض

 
 .من المھم اتباع ھذا التوجیھات واال فقد  تتعرض للغرامة إذا خالفت التعلیمات

 الموقع التالي:  رةمن المعلومات، قم بزیا  لمزید 

guidance-home-at-stay-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


 

اثنائھا یتوجب التي المدة كم یّ  ؟العزل ارشادات اتباع عل
 .على األقل أیام عشرةفي المنزل لمدة  أنیبقىوینعزل یجبكورونا  فیروسأعراض  علیھ تظھرشخص  أي ●

  نشر یوما على األقل لتفادي  ۱٤كنت تسكن مع أشخاص آخرین، یجب علیھم أیضا البقاء واالنعزال في المنزل لمدة  إذا ●
 .المنزل خارج العدوى 

ابتداء من أول   أیام  10إذا ظھرت األعراض لدى أحد القاطنین في المنزل، فیجب علیھ االلتزام واالنعزال في المنزل لمدة    لكن ●
 .یوم ۱٤یوم ظھرت فیھ األعراض حتى لو كان ذلك یعني التزام المنزل لمدة أطول من 

امرأة حامل، أو   مع   كنتأو    ،ةمزمن  ضامرا  من  ویعانيوأكثر  سنة  سبعینعمره    بالسن  كبیر شخص    ع م  المقیمین  ممنكنت    إذا ●
 .یوم ۱٤مدة  فیھ لیمكثواحاول أن تجد لھم مكانا آخر   ،ةالمناعمن ضعف بجھاز  انيشخص یع مع

 

 ؟NHS الوطنیة الصحة خدمات بھیئة الخاص 111 بالرقم االتصال یجب متى
من    لنھوضا  أومشاھدة التلفزیون، استعمال الموبایل،    حتىتشعر بالمرض لدرجة عدم قدرتك على القیام بأي شيء    كنت  اذا ●

 السریر

 تشعر بعدم القدرة على تحمل اعراض المرض في البیت كنت اذا ●

 حالتك الصحیة تتدھور اذا ●

 الصحیة؟ الخدمات بھیئة الخاص 111 بالرقم اتصل كیف
https://111.nhs.uk/service/COVID- االنترنت على كورونا فیروس بخصوص   NHS111 خدمة صفحة تصفح بإمكانك

 مترجم طلب یمكنك). مجاني الرقم ھذا( 111 بالرقم االتصال فیرجى االنترنت، الى الوصول بوسعك یكن لم ان. فعلھ مایجب لمعرفة/19
 .على كل االسئلة yes یس بكلمة االجابة خالل من األصلیة بلغتك

 بي؟ الخاص الھجرة وضع بخصوص قلقا كنت إذا سیحدث لذيا ما
 : مایلي من اذن، بدون المتحدة المملكة في یعیش شخص أي ذلك بمافي إلنجلترا، الزائرین األجانب اعفاء سیتم

 )بالفیروس خالیمن أنك االختبار نتیجة تأظھر لو حتى( الكورونا فیروس إختبار كلفة •
 العالج كلفة دفع علیك یتوجب فقد  بھ، مصابا لست بأنك ذلك بعد  االختبار وأظھر العالج بدأت اذا-الكورونا فیروس عالج كلفة •

 . االختبار نتیجة معرفة بعد  من
 .المتعددة االلتھابات متالزمة  لدیھم تتطور قد  الذین األطفال عالج كلفة •

 كوفید اوكورونا وعالج الختبار فقط خضعت اذا بك الخاصالھجرة التدقیقبوضع القیام یتم لن
 

 ؟كورونا فیروس انتشار وقف في للمساھمة فعلھ یمكن ما
 ثانیة على األقل  20لمدة  الصابونالماء و یدیك بشكل متكرر باستخدام غسلا •

 وبأمان  متیقظاً النصائح بشأن البقاء  اتبع •

األشخاص الذین   عنمتر    2  عد تبا  الحفاظ على مسافة   الواقي (الكّمامة)مع  الوجھ  قناع التعلیمات بشأن   اتبع   ،مكان اقامتك  بحسب •
 .ال تعیش معھم

 من المعلومات:  للمزید 

 NHS  : 19-covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirusھیئة الخدمات الصحیة  دلیل •

 coronaviruses-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/newsمنظمة الصحة العالمیة    دلیل •
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https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

